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Labdien, lasītāj!

Kaspars Upenieks, Skrundas
novada būvvaldes vadītājs
Latvijā līdz šim brīdim ir
saglabājusies augsta būvniecības
intensitāte, kas ir saistīta ar Eiropas
Savienības fondu investīcijām.
Visā Latvijā un arī Skrundas
novadā, iestājoties siltākam laikam,
iedzīvotājiem pieaug vēlme veikt
dažādus būvniecības darbus,
labiekārtot vidi ap sevi. Skrundas
novads nevar izcelties ar ļoti
vērienīgiem būvniecības objektiem.
Vieni no lielākajiem būvniecības
ieceru iesniedzējiem Skrundas
novadā ir SIA “Korkalns”. Uzņēmums
aktīvi pārbūvē esošās cūku kūtis,
nodrošinot mūsdienīgākus cūku
audzēšanas apstākļus, izbūvē
graudu uzglabāšanas silosus un
barības sagatavošanas mezglu, bet
nesen ekspluatācijā nodota kautuve.
Latvijas valsts meži, kuri aktīvi
izbūvē meža autoceļu infrastruktūru.
Skrundas novada pašvaldība, kura
labiekārto vidi, atjauno autoceļus,
atjauno sabiedriskās ēkas Skrundas
novadā.
No 1. janvāra būvniecības
ieceres process ir uzsākams
tikai elektroniski. Tas nozīmē,
ka jebkuru būvniecības ieceres
dokumentāciju iesniedz elektroniskā
formā www.bis.gov.lv portālā. Šis
process būtiski atvieglo pasūtītāja
un projektētāja darbu. Skrundas
novada būvvalde joprojām sniedz
konsultācijas par projektēšanas
dokumentācijas sagatavošanu, tās
apjomu, iesniegšanu www.bis.gov.
lv, kā arī par citiem sev piekritīgiem
jautājumiem. Aicinām iedzīvotājus,
projektētājus ar sev interesējošiem
jautājumiem par būvniecības
procesu vērsties Skrundas novada
būvvaldē, kur tikts sniegtas atbildes
uz jautājumiem.
Brīvajā laikā saimniekoju savā
ģimenes īpašumā Rudbāržu
pagastā, kurā ar ģimeni dzīvojam
aptuveni sešus gadus. Šeit smeļos
enerģiju, gūstu gandarījumu,
audzējot smiltsērkšķus, pārstrādājot
tos sīrupā. Šī ir joma, kuru kopā ar
ģimeni plānojam paplašināt, lai ir
prieks gan mums, gan citiem.
Gribu novēlēt visiem nesteidzīgi
izbaudīt šo laiku ar ģimeni, jo tā
ir mūsu lielākā vērtība. Sakopiet
tuvāko apkārtni, lai vide ap mums
būtu skaista, tīra un tajā būtu
patīkami uzturēties arī citiem!
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Turpina attīstības projektus

Arī šajā laikā, kad dzīve valstī
daudzās jomās apstājusies, darbs pie
attīstības projektiem Skrundas novadā turpinās iepriekš ierastajā ritmā.
Šogad tiks uzsākti vairāki attīstības
projekti gan par Eiropas Savienības
fondu, gan pašvaldības līdzekļiem.
Viens no tiem ir Lauku atbalsta dienesta LEADER projekts “Teritorijas
labiekārtošana gar Ventas upi Skrundā”.
Tajā paredzēts īstenot jau cilvēku iecienītās pastaigu takas gar Ventu projekta 2.
kārtu. Takas galā pie Ventas būs atpūtas
vieta, tiks labiekārtota teritorija 260 m2
platībā, uzstādītas 2 apgaismes laternas,
karkass čigānu pirtij, izveidota ugunskura vieta un iekārtota pārģērbšanās telpa.
Ar otra LEADER projekta “Deportācijas piemiņas vagona un tā ekspozīcijas
atjaunošana” atbalstu paredzēts atjaunot
90. gadu sākumā izveidoto ekspozīciju
Deportāciju piemiņas vagonā, kas atrodas Skrundas dzelzceļa stacijā. Esošo
ekspozīciju paredzēts papildināt ar
jauniem eksponātiem, kā arī atjaunot
piemiņas vagona bojātās koka daļas,
bet vagona iekšpusē izveidot jaunas
apgaismotas vitrīnas un planšetes ar
vēstures liecībām.
Trešais LEADER projekts “Pacēlāja/
lifta izbūve Rudbāržu internātskolas
ēkā” paredz izbūvēt pacēlāju bijušās
Rudbāržu internātskolas ēkā. Tas ir pirmais solis, lai šobrīd neizmantotajai ēkai
rastu jaunu pielietojumu un padarītu to
piemērotu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai jau tuvā
nākotnē. Šobrīd notiek pacēlāja izbūves
būvprojekta izstrāde. Būvdarbus plānots
veikt gada otrajā pusē.
Turpinās darbs pie video novērošanas

uzglabāšanas vajadzībām iegādāts jauns
jaudīgs datu serveris. Šogad Skrundā,
papildu esošajām kamerām, par pašvaldības līdzekļiem ir izvietotas 5 jaunas
video novērošanas kameras un vēl 2 tiks
uzstādītas līdz gada beigām.
Papildus tam šobrīd aktīvi strādājam
pie projektu dokumentācijas sagatavošanas un ES fondu finansējuma

piesaistes vairākām jaunām projektu
idejām, piemēram, skeitborda rampas
izveides Skrundā, ģērbtuves telpas
izbūves estrādē Sudmalnieku birzī,
Raņķos, pludmales volejbola laukumu
aprīkojuma iegādes.
Informāciju sagatavoja Edgars
Zeberliņš, Skrundas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītājs

Noslēdzies Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

Arī šogad Skrundas novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos Jauniešu
iniciatīvu projektu konkursam, kas
tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” (PuMPuRS*) atbalstu.
Papildus individuālajam atbalstam, ko
jau saņem skolēni projekta PuMPuRS
laikā, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes
jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projektu konkursu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pašvaldībām un valsts profesionālās
izglītības iestādēm.
Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk
– PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī
iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības,
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un
mācību vietai.
Skrundas novada pašvaldībā vērtēšanai šogad tika saņemti četri projektu
pieteikumi. Projektu vērtēšanas komisija
atklātā sēdē ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt finansējuma saņemšanai 3 projektu
pieteikumus, kuri atbilda vērtēšanas
kritērijiem.
Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss”
Skrundas novadā īstenos projektu “Uzrāviens Skrunda escape”, kura mērķis
ir saprotamā un atraktīvā veidā motivēt
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sistēmas attīstības Skrundā. Pagājušā
gada nogalē veiksmīgi noslēdzās Interreg Lat-Lit pārrobežu sadarbības
projekts “Video novērošanas kameru
uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”, ar kura
atbalstu Skrundā intensīvākajās auto
satiksmes vietās tika izvietotas 3 video
novērošanas kameras, bet video ierakstu
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PMP riska jauniešus nepamest mācības
un attīstīt sevi kā motivētu personību.
Četru dienu apmācībās, iesaistot 20
jauniešus no Skrundas novada izglītības iestādēm, ar neformālās izglītības
metodēm tiks identificēti un risināti
jauniešu problēmjautājumi. Apmācību
laikā tiks izspēlētas dažādas situācijas.
Tās būs tendētas uz stresa menedžmentu,
problēmu risināšanu un to pārvaldīšanas
spējām un metodēm. Tiks veicināta
sadarbības un labu attiecību prasmju
veidošana ar vienaudžiem un citiem līdzcilvēkiem no vietējās kopienas. Tiks pielietotas dažādas psiholoģiskās un aktīvās
tehnikas komandas saliedēšanā. Projekta
dalībnieki apgūs kreatīvās domāšanas
paņēmienus. Gūs pieredzi kreatīvas
vides radīšanā ap sevi un zināšanas, kā
šāda vide spēj uzlabot mācību procesu.
Jauniešiem būs iespēja tikties ar vienu no
Latvijas kreatīvās vides un izglītojošās
izlaušanās istabas veidošanas mākslas
personībām un pašiem radīt mācīšanās
vidi ar izlaušanās istabas spēles paņēmieniem. Tiks strādāts ar Latvijā nesen
ieviesto izglītojošo izlaušanās istabas
metodi, kurā jaunieši risinās un iegūs zināšanas par aktuālām problēmām. Radītā
izlaušanās istaba kalpos kā publicitātes
un pieredzes avots citiem jauniešiem.
Biedrība “Piedzīvojuma Gars” īstenos
projektu “Stipras klases”. Projekta laikā
tiks strādāts ar 2 klasēm, lai pilnveidotu
skolēnu spēju sadarboties komandā un
iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās
balstītu līderību. Projekta laikā katrai
klasei individuāli tiks izveidoti vairāki
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pasākumi. Pasākumu galvenais mērķis
ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu
lomu kolektīvā, savas vērtības, savas
stiprās puses, kā arī raisīt pašiniciatīvu klases kolektīvā. Šo saliedēšanas
pasākumu laikā jauniešiem būs iespēja
apgūt komunikācijas stilus, uzzināt savu
lomu grupā, komandā, klasē, apzināties
savas stiprās puses un vērtības, uzzināt
par līderības stiliem un saprast, kāda
veida līderi ir viņi paši un kā kļūt par
līderi sev un citiem. Tāpat tiks strādāts
pie pašiniciatīvas uzņemšanās un savu
ideju īstenošanas, projektu radīšanas un
īstenošanas, radošās domāšanas tehnikas, atgriezeniskās saites sniegšanas un
saņemšanas. Projekta mērķis ir panākt
saliedētu, iekļaujošu un atbalstošu klasi,
jo šāds kolektīvs var palīdzēt mācībās,
kā arī dot motivāciju nākt uz skolu (“ja
skolā jūtos labi, tad vēlos tur arī atrasties” princips). Tādējādi riska grupas
jauniešiem skolas apmeklējums var kļūt
par atbalsta punktu, nevis papildus slogu.
Papildus pamataktivitātēm tiks strādāts
ar projekta video/foto komandu. Viņiem
būs iespējas realizēt savas papildu mazās
iniciatīvas un apgūt digitālās medijprasmes. Ar šo komandu notiks papildu
tikšanās un jaunieši saņems atbalstu
koučinga vai mentoringa formā.
Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju
parks” Skrundas novada jauniešiem organizēs nometni “Radošā daba laukos”.
Caur radošu, aktīvu atpūtu un pozitīvām
emocijām projekta mērķis ir veicināt
pamatskolas vecuma bērnu personības
izaugsmi, izmantojot profesionālu pe-
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dagogu pieredzi, mākslinieku radošumu
un savstarpēju sadarbību vienam ar otru.
Galvenās aktivitātes ir balstītas uz trīs
dienu un divu nakšu individuālu un komandas darbu nometnē Vecpils kultūras
un atpūtas centrā, dodot iespēju pierādīt
sevi kā indivīdu, kā arī celt savas sadarbības spējas komandā, mācoties pieņemt
vienam otru un atbalstīt dažādās dzīves
situācijās. Aktivitātēs ietilpst vakara sadziedāšanās kopā ar atpazīstamu mūziķi,
rīta sporta nodarbības kopā ar komandu
un pieaicinātiem ielu vingrotājiem “Workout Generation”, dienas pārgājiens pa
lauku apkārtni ar papildu aktivitātēm
un spēlēm, personīgu un paliekošu lietu
radīšana darbnīcās kopā ar māksliniecēm, sevis izaicināšana un pārvarēšana
nakts trasēs, kā arī sevis izzināšana ar
neirografikas metodi.
*Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022.
gada 31. decembrim. Projekta mērķa
grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni
no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar
pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.
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Sagatavoja Viktorija Reine,
Skrundas novada pašvaldības
projektu koordinatore
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Pagastu ziņas
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Lūdz iedzīvotāju
palīdzību

Rudbāržu pagastā

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.

Mainīts autoostas
darba laiks

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
dēļ mainīts Skrundas autoostas darba
laiks. No pirmdienas līdz piektdienai
tā atvērta no pl. 7.00 līdz 11.00; no pl.
13.00 līdz 16.00. Sestdienās no pl. 7.00
līdz 12.00. Svētdienās slēgts. Šāds darba
laiks būs līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.

Psihologa
konsultācijas

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais
dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi,
dusmas, bēdas vai nomāktību. Lai
izvairītos no krīzes radītām sekām,
psihologa konsultācija vai līdzcilvēka
uzklausīšana ir viena no efektīvākajām
metodēm. Izglītības un zinātnes ministrija ir apkopojusi pieejamos resursus par
iespējām gūt psihoemocionālo palīdzību
dažādām sabiedrības grupām - no skolēniem un jauniešiem līdz pedagogiem
un vecākiem, kā arī par iespējām saņemt
garīgu atbalstu: https://izm.gov.lv/lv/
aktualitates/4025-atbalsts-nedrosa-bridi.
Tajā ir gan krīzes tālruņi, gan kontakti
vardarbībā cietušajiem, pie tam ir iespēja ne tikai zvanīt, bet sūtīt e-pastu vai
risināt sasāpējušos jautājumus Skype.
Apkopotie resursi ir bez maksas. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja izmantot
Skrundas novada psiholoģes Līksmas
Puķīnas psiholoģiskā atbalsta konsultācijas ārkārtas situācijā skolēniem un
viņu vecākiem. Zvanīt var darba dienās
no plkst. 10.00 līdz 16.00 un vienoties
par konsultācijas laiku un veidu. Tālr.
26179227.

Par svētkiem

Maija sākumā, kā ierasts, skrundenieki un novada viesi ar nepacietību gaidīja
Skrundas novada svētkus! Arī šogad,
gatavojoties šiem svētkiem, kultūras
nama darbinieki cītīgi strādājuši pie interesantas svētku programmas izveides un
cerams, ka mums to būs iespēja realizēt
no 24. - 26. jūlijam. Ļoti gribas ticēt, ka
ŠOGAD Skrundas novada svētki BŪS!

Pats savam SAIMES
GALDAM

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 12 bezpeļņas organizācijas arī šogad
palīdzēs grūtībās nonākušajām ģimenēm
veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Skrundas
biedrība “Mini SD” iesaistīs 15 Skrundas
novada ģimenes. Viņi saņems sēklas, stādus, mēslojumu, darbarīkus. Biedrība arī
ierīkos mobilas dobes, par kurām rūpēsies
vietējie bērni un jaunieši. Projekta īpašais
jauninājums ir siltumnīca, kas tiks uzstādīta Sociālā dienesta un Veselības un sociālās
aprūpes nama pagalmā. Tajā augi tiks
stādīti podos un tādējādi varēs augt jebkur.
Skrundas novada biedrība “Ventas krasti”
palīdzēs 33 ģimenēm, no Skrundas novada
Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastiem.
To vidū – daudzbērnu ģimenes, trūcīgās
personas, kā arī cilvēki ar invaliditāti.
Viņi saņems sēklas un stādus, inventāru,
plēvi un minerālmēslus, apgūs un pilnveidos prasmes izaudzēt dažādus pārtikas
produktus pašpatēriņam, konservēt tos un
nodrošināt to tālāko uzglabāšanu.
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Rudbāržu pagastā aprīlis aizritēja dažādu ierobežojumu ēnā. Tomēr darbi nav apstājušies. Daļa darbinieku ir atvaļinājumā, iedzīvotāji speciālistus pagasta pārvaldē
var apmeklēt, iepriekš piezvanot, sniedzam attālinātas konsultācijas un pieņemam
iesniegumus.
Bibliotēkā norit grāmatu inventarizācija, līdz ar to grāmatas pagaidām nevar
izsniegt. Nedarbojas arī kase. Tomēr iedzīvotāji ir saprotoši un ļoti gaida ierobežojumu atcelšanu.
Par paveiktajiem darbiem - esam nogreiderējuši visus grants ceļus, uzsākuši asfalta bedrīšu aizpildīšanu ar asfaltbetonu un centra ielu, kuras sedz grants segums,
kaisīšanu ar pret puteksnes materiālu.
Darbinieki pagasta teritorijā grābuši lapas, zāģējuši un vākuši zarus, kā arī zāģējuši
kritušos kokus parkā un kapsētās. Uz Lieldienām kopā ar jauniešu centra darbinieci
un brīvprātīgajiem saposām pagastu, izlikām dekorus, iestādījām puķes. Sakopām
pagastu kapsētas.
Pabeidzot remontu pagasta pārvaldes mājas 2. stāvā, pie jaunām un mājīgām
telpām tika Jauniešu centrs. Vēl tikai pēdējie pārvākšanās darbi un centrs būs iekārtots. Liels paldies projekta ”Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā” dalībniecēm Artai Kozjurai un Gunai Bružei par nesavtīgu darbu pie centra
iekārtošanas.
Kopā ar sociālo darbinieci Guntu Stibu esam apzinājušas tās mājsaimniecības,
kas atbilst kritērijiem, lai varētu piedāvāt iesaistīties Borisa un Ināras Teterevu fonda
projektā “Pats savam Saimes galdam”. Ir uzsāktas projekta aktivitātes - ģimenes ir
saņēmušas sēklas un minerālmēslus.
Savukārt aprūpes namā “Valtaiķi” norisinās Ziedot.lv finansēts projekts ”Kopā!”.
Darbojoties darba terapijas nodarbībās, seniori un cilvēki ar invaliditāti iekārtos
dārzu. Uzsāktas pirmās projekta aktivitātes - uzslieta polikarbonāta siltumnīca,
iekārtotas dobes, iegādāti darbarīki un saņemtas sēklas.
Gan ikdienā, gan svētkos aicinu atcerēties par ierobežojumiem un nepulcēties
lielās kompānijās. Izturēsim vēl šo laiku un būsim atbildīgi!
Informāciju apkopoja
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese Ivāne

Raņķu pagastā

Sākam jau aprast ar esošo situāciju un pašreizējiem ierobežojumiem. Iespējams,
vēsais laiks noturēja mūs mājās un palīdzēja distancēties. Arī āra un dārza darbi,
kas rit nu jau pilnā sparā, novērš mūsu domas. Bet esam vēl modri! Vēl jāsargājas!
Lai arī Lielā talka nenotika un nepaveicām kopējos plānotos darbus, daudzi apkārtnes sakopšanu un uzturēšanu veikuši individuāli. Prieks par katru, kas kaut ko
paveikuši, lai mūsu apkārtne būtu patīkama. Arī pagasta darbinieki turpināja darbus
teritorijas labiekārtošanā, sakopšanā, galvenokārt Sudmalnieku birzī.
Šajā laikā esam sapratuši, ka daudz ko varam atrisināt piezvanot. Rosinu Jūs tā arī
darīt. Ja ir priekšlikumi, neskaidrības – zvaniet! Vēl joprojām būsim piesardzīgi!
Informāciju apkopoja
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Nīkrāces pagastā

Visapkārt viss mostas, zied puķes, koki sāk zaļot, ik uz soļa ir jūtams pavasara
pieskāriens! Neskatoties uz pandēmiju, aprīlis Nīkrācē ir pagājis rosīgā gaisotnē.
Uz Lieldienām teritorija tika rotāta ar Lieldienu dekorācijām. Pagasta teritorija
ir sakopta, izravētas takas, nopļauta zāle, nogreiderēti ceļi. Turpinām strādāt pie
teritorijas apzaļumošanas.
Pagasta pārvaldes un iestādes darbinieki turpina darbu attālināti. Sociālā dienesta
darbinieki ar iedzīvotājiem tiekas gan klātienē, gan attālināti. Sociālā dienesta darbinieki koordinēja un nodeva Eiropas Savienības atbalsta pārtikas pakas izglītojamiem
no mazturīgajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.
Nīkrāces feldšerpunktā darbu uzsācis feldšeris Juris Kaļiņins. Ar feldšeru iespējams sazināties pa tālruni 29992873.
Informāciju sagatavoja
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

2020. gada 8. maijs

Skrundas novada pašvaldības policija
informē par notikumiem aprīlī
Posta īpašumus

1. aprīlī saņemta informācija no Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem, ka kādam uzņēmējam piederošās aitas izbradā privātīpašumus un sējumus. Materiāls pārsūtīts
izskatīšanai PVD. 20. aprīlī aitas izbradājušas rapšu lauku. 14. aprīlī saņemta telefoniska informācija par izteiktiem draudiem bojāt īpašumu vispārbīstamā veidā
- dedzinot. Personai izskaidrotas tiesības vērsties valsts policijā.

Satiksmes negadījumi

1. aprīlī Rudbāržu pagastā aiz apakšstacijas notika ceļu satiksmes negadījums ar
cietušo. Notikuma vietā strādāja Ceļu policija, neatliekamā medicīniskā palīdzība,
VUGD ekipāža un pašvaldības policija. 2. aprīlī saņemta informācija par bojātu
smago automašīnu uz A9 šosejas, satiksmi regulēja pašvaldības policija. 7. aprīlī ceļu
satiksmes negadījums ar trīs cietušām personām notika uz A9 šosejas krustojuma uz
Ikaišiem. 28. aprīlī saņemam informāciju no veikala “ELVI” par to, ka 27.04.2020.
ap pl.21.30 veikala ieejas durvīs ieskrēja skūtera braucējs un aizbēga no notikuma
vietas. Izpētot videonovērošanas ierakstus, vainīgā persona apzināta.

Pārkāpj noteikumus

Arī aprīlī uzrakstīti vairāki administratīvā pārkāpuma protokoli par personas
atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. Saņemta informācija par cilvēkiem,
kuriem jāatrodas pašizolācijā. Savukārt kāds aprūpes nama “Valtaiķi” iemītnieks
nevēlējās ievērot karantīnu. 7. aprīlī ziņots, ka Jaunmuižā no karjeras smagā tehnika
ved kravas bez saskaņojuma, pārvietojas zem zīmes “Smaguma ierobežojums”.
Videonovērošanas ierakstos novērota apzināta driftošana Rudbāržu pagasta centrā.
Automašīna apzināta, iegūtais materiāls pārsūtīts Valsts policijai. Arī materiāls par
driftošanu auto stāvlaukumā Skrundā, Saldus ielā pie pilsētas estrādes, nosūtīts
Valsts policijai, automašīnas īpašnieks apzināts. 20. aprīlī konstatēts, ka Skrundā,
auto stāvlaukumā pie baznīcas, tam neparedzētā vietā izmesti sadzīves atkritumi.
Veicot videonovērošanas ierakstu izpēti, noskaidrots, ka atkritumus minētajā vietā
izmetusi Liepājas novada iedzīvotāja. Uzsākta administratīvā lietvedība, persona
izsaukta paskaidrojuma sniegšanai par notikušo. Vairākas reizes bijis jāaizrāda par
distancēšanās neievērošanu.

Traucē apkārtējos

Vairākkārt saņemta informācija par trokšņošanu dzīvoklī Nīkrāces pagasta Dzeldā.
Apzinātas personas, kas trokšņoja Saldus ielas dzīvoklī, Skrundā, vienai bija jāatrodas pašizolācijā, materiāls nodots Valsts policijai. Uz kādu konfliktu Kušaiņos
izbraukusi valsts policija.

Risina konfliktus, izskata sūdzības

7.aprīlī notika konflikts Skrundā, O. Kalpaka ielā 2, stāvlaukumā pie veikala.
Iesaistītas bija trīs personas. Šai dienā saņemta sūdzība no kāda Skrundas novada
iedzīvotāja par privātīpašumā nokostu kaķi. 9. aprīlī kāds sūdzējies par putekļiem pie
karjera Jaunmuižā. 14. aprīlī ziņots, ka Nīkrāces pagastā iedzīvotāji kādā dzīvoklī
lieto alkoholu nepilngadīgu personu klātbūtnē. 23. aprīlī sūdzība par degošiem
gružiem Skrundā, Stacijas ielā. Izbrauca VUGD ekipāža. Saņemtā informācija par,
iespējams, nesaskaņotu būvniecību tiek pārbaudīta.

Zog

23. aprīlī saņemta informācija par iespējamu malkas zādzību, informācija tiek
pārbaudīta. 24. aprīlī Valsts policija informējusi par notikušām zādzībām Saldus
un Skrundas novados.
Skrundas novada pašvaldības policija informē Skrundas novada iedzīvotājus, ka
novadā izvietotas piecas jaunas videonovērošanas kameras, kuru darbība jau ir devusi
pozitīvus rezultātus pārkāpumu atklāšanā. Valstī esošās ārkārtējās situācijas laikā
Skrundas novada pašvaldības policija veikusi personu uzskaiti, kurām piemēroti
pašizolācijas nosacījumi. Tika veiktas personu apsekošanas, kuru laikā pārkāpumi
netika konstatēti.
Informāciju apkopoja
Skrundas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Palīdzības saņemšana Skrundas novadā

Esi atgriezies no ārzemēm un nepieciešama palīdzība ar pašizolāciju

Sociālais dienests

63331296, 26667415

Atrodies pašizolācijā un nepieciešama palīdzība ar pārtikas un pirmās nepieciešamības preču piegādi

Sociālais dienests

63331296, 26667415

Ja esi inficējies un no slimnīcas nav iespēju nokļūt mājās, lai turpinātu ārstēšanos

Pašvaldības policija

63331154, 29106501,
29446270

Piecgadīgo un sešgadīgo grupas bērni un skolēni no 1. līdz 12. klasei kuponu saņemšana pārtikas iegādei
veikalos.

Skrundas vidusskola
Nīkrāces pamatskola

63331286,
26458065

Daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni, kas mācās no 1. līdz 4. klasei, pārtikas paku
saņemšanas iespējas.

Sociālais dienests

63331296, 26667415

Konsultācijas par pašvaldības un valsts pakalpojumiem.

VPVKAC

63331555, 66954849

Miršanas un dzimšanas faktu reģistrācijas

Dzimtsarakstu nodaļa

Pasūtīt grāmatas un saņemt tās dzīvesvietā

Bibliotēkas:
Skrundas pilsētas bibliotēka
Skrundas bērnu bibliotēka
Nīkrāces bibliotēka
Raņķu bibliotēka
Antuļu bibliotēka
Rudbāržu bibliotēka

63331552
63331309
63354115
29831485
28292656
28002278

Informēt par bērniem, kuriem nepieciešama Bāriņtiesas palīdzība

Bāriņtiesa

63331298, 28306821

VPVKAC

Iepriekš sazinoties
63331555, 66954849

Ja nav internetbankas un nepieciešams saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, kā
arī iesniegt slimības lapu.
Maksājumu veikšana pašvaldības kasē, ja nav internetbankas

Iepriekš sazinoties
63350459

Nepieciešams atbalsts no brīvprātīgajiem – nopirkt zāles, ēdienu, izstaidzināt suni u.c.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Iepriekš sazinoties
63350453, 25611098

NĪKRĀCE

Brīvprātīgo palīdzības kustība #paliecmājās https://paliecmajas.lv/

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

25661991

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrunda.lv

2020. gada 7. aprīļa domes ārkārtas sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma 2020. gada aprīlī
saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.

klases izglītojamiem izlietot Skrundas
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu
ģimenēm, tādējādi, ka šie izglītojamie

tiek nodrošināti ar pārtikas pakām 14,20
EUR (četrpadsmit euro, divdesmit centi)
vērtībā par katru izglītojamo mēnesī.
Dome noteica ēdināšanas atbalsta
sniegšanu par laikposmu, kad valstī ir
noteikta ārkārtējā situācija, no pašvaldī-

bas budžeta līdzekļiem par katru izglītojamo piecgadīgo, sešgadīgo obligātajā
apmācībā un 1.-12. klašu posmā kuponu
pārtikas iegādei veidā ar nominālvērtību
20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi)
aprīlī un 19,00 EUR (deviņpadsmit euro,

2020. gada 30. aprīļa domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma apstiprināt Skrundas
novada pašvaldības konsolidēto 2019.
gada pārskatu.
Dome nolēma ņemt no Valsts kases
aizņēmumu 28 651 EUR (divdesmit
astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit
viens eiro, nulle centi) apmērā uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi, pamatsummas atmaksu uzsākot
ar 2021. gada martu, ELFLA projekta
Nr.19-02-AL31-A019.2201-000008
„Teritorijas labiekārtošana gar Ventas
upi Skrundā” īstenošanai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome pagarināja monitoringa periodu
par trīs gadiem projektiem “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Nīkrāces pamatskolā”,
projekta Nr. KPFI-15.3/123, un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namā”, projekta Nr. KPFI-15.3/105,
nodrošinot projektu līgumos noteikto
rezultātu sasniegšanu visā monitoringa
periodā.
Dome nolēma izsniegt SIA „Aizputes
ceļinieks” bieži sastopamo derīgo izrak-

teņu ieguves atļauju smilts-grants un
smilts atradnei “Biņģeļi”, kas atrodas
zemes īpašumā „Biņģeļi”, Rudbāržu
pagastā, uz laiku līdz 2031. gada 13.
jūlijam.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolas nolikumā un izteica nolikuma
22. punktu šādā redakcijā: “22. Iestādes
direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu
apstrādes likumā un citos normatīvajos
aktos. Direktora tiesības, pienākumus un
atbildību precizē darba līgums un amata
apraksts.”

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome noraidīja MAS „Latvijas nafta”
lūgumu un nepārcēla MAS „Latvijas
nafta” (reģistrācijas Nr. 40003003174,
juridiskā adrese Lubānas iela 66, Rīga)
aprēķināto 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus par
īpašumu „Grantskalni”, kurš atrodas
Skrundas pagastā, līdz 2020. gada 15.
novembrim. Dome noraidīja arī SIA
„Realto Mallen” lūgumu un neatlika uz
vienu gadu nokavēto nekustamā īpašuma

nodokļu samaksu SIA „Realto Mallen”
(reģistrācijas Nr. 40003940376, juridiskā
adrese Braslas iela 29A - 4, Rīga) par
īpašumiem Liepājas ielā 15 un Ventas
ielā 16, Skrundā.
Dome nolēma atbrīvot SIA “Cepliņi”
(reģ. Nr. 42103073617, juridiskā adrese
Brīvības iela 5, Skrunda) no nomas maksas par telpām Nīkrāces pamatskolā un
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē
“Liepziediņš” uz likuma “Par valsts
apdraudējuma un tā seku novēršanas
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid19 izplatību” darbības laiku, sākot
ar 2020. gada 13. martu.
Dome nolēma atlikt personai pamatsummas nomaksas maksājumus līdz
2020. gada 1. septembrim un pagarināt
nekustamā īpašuma pirkuma līguma
termiņu par 4 mēnešiem, t.i., līdz 2022.
gada 31. decembrim.
Dome nolēma sadalīt nekustamo īpašumu “Mālkalni” Skrundas pagastā un
atdalāmai zemes vienībai 3,5 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu „Kalnmāļi”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma iznomāt personai zemes vienību 0,0231 ha platībā Liepājas

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.9/2012
„Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu
plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012 „Par
kārtību, kādā izvietojamas ielu un
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku
numurzīmes Skrundas novadā” šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot 20.punktu,
1.2. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Administratīvā pārkāpuma
procesu līdz administratīvā pārkāpu-

ma lietas izskatīšanai veic Skrundas
novada pašvaldības struktūrvienības
“Pašvaldības policija” amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Skrundas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”,
1.3. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:
“22. Par šo noteikumu pārkāpšanu
paredzēta administratīvā atbildība,
piemērojot brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskajām personām līdz 6

naudas soda vienībām, juridiskajām
personām līdz 12 naudas soda vienībām.”,
1.4. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Administratīvā pārkāpuma
lietu izskata Skrundas novada pašvaldības Administratīvā komisija.”,
1.5. Saistošie noteikumi stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra
saistošajos noteikumos
Nr.9/2012 „Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Skrundas novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamaSaistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likuma
tojums
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
Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz
ietekmi uz pašvaldības budžetu
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par projekta ietekmi
Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības
teritorijā
līdzdalība nav organizēta.
5. Informācija par administratīvajām
Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas
procedūrām
administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar
Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas administratīvajā
privātpersonām
atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, tādēļ sabiedrības
līdzdalība nav organizēta.
Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece

SKRUNDA
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ielā 20B, Skrundā, uz pieciem gadiem,
lietošanas mērķis – 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, zemes vienībai nosakot nomas maksu gadā 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit astoņi
euro), un statusu – starpgabals.
Dome nolēma izveidot būvju īpašumu un SIA “IVO AUTO” (reģ. Nr.
41203021824, juridiskā adrese Cieceres
iela 4B, Ciecere, Skrundas pagasts,
Skrundas novads) piederošam stāvlaukumam 1681,5 m2 platībā, kurš atrodas uz
zemes vienības Ventas ielā 1A, Skrundā,
piešķirt nosaukumu Ventas iela 1A,
Skrunda, Skrundas novads.
Dome apstiprināja SIA “LATVIJASMERNIEKS.LV” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamā
īpašuma “Umuri”, Skrunda, zemes vienības sadalīšanu. Atdalāmai zemes vienībai 1,5749 ha platībā nolēma piešķirt
nosaukumu “Līči”, Skrunda, Skrundas
novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
noteikt zemes vienībai statusu – starpgabals, paliekošai zemes vienībai atstāja
nosaukumu un adresi “Umuri”, Skrunda,
Skrundas novads.
Dome noteica nekustamajam īpašu-

3

nulle centi) maijā. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanas sākuma termiņu noteikts
1. aprīlis.

mam „Birznieki” Skrundas pagastā zemes vienībām lietošanas mērķus - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, 0101 - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome atcēla Skrundas novada domes
27.02.2020. sēdes (prot. Nr. 3, 6.§) lēmumu “Par telpas nodošanu bez atlīdzības
lietošanā” biedrībai “Ventas krasti”.
Dome nolēma pagarināt nomas līgumu uz laiku līdz 31.12.2020 ar mājražotāju, amatnieku un tūrisma biedrību
“Skrundas KLĒTE” Skrundas tirgus
laukumā, Ventas ielā 14, Skrundā, tirdzniecības paviljonā Nr. 28, piemērojot
nomas maksu par tirdzniecības vietu Nr.
28 - 50 EUR/ mēnesī.
Dome piekrita, ka Kuldīgas novada
dome nodod atsavināšanai publiskā
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības
nekustamo īpašumu - zemes vienības
daļu ~ 75850 m2 platībā, kas atdalāma
no zemes vienības Dārzniecības ielā 7A,
Kuldīgā, Kuldīgas novadā, sākumcena
(nosacītā cena) 1,80 EUR par 1 m2, par
kopējo platību – 75850 m2 ir noteikta
nosacītā cena 136 400,00 EUR apmērā,
izsoles solis – 0,10 EUR par 1m2.

Atsāk pacientu pierakstīšanu uz plānveida
veselības aprūpes pakalpojumiem
Nacionālais veselības dienests
(NVD) informē, ka ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida
veselības aprūpes pakalpojumiem,
tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid
19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā, vēl nav pieejami un
netiek sniegti. Savukārt, pierakstu
uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt,
ārstniecības iestādes iespēju robežās
nodrošina prioritāri iedzīvotājiem,
kuriem tie tika atcelti noteikto ierobežojumu dēļ.
Iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja pieteikties un saņemt rīkojumā paredzētos
valsts apmaksātos veselības aprūpes
pakalpojumus neatkarīgi no iepriekšējā
pieraksta brīža, un ārstniecības iestāde
nosaka konkrētu pakalpojuma saņemšanas datumu un laiku. Gadījumā, ja
pieraksta laiku objektīvu iemeslu dēļ
nevar noteikt, tad ārstniecības iestāde
norāda aptuveno pakalpojuma saņemšanas datumu un aptuveni mēnesi pirms
pakalpojuma saņemšanas laika informē
par konkrētu datumu un laiku.
No 20. aprīļa ārstniecības iestādes,
papildus jau iepriekš noteiktajiem ārstniecības pakalpojumiem, ir atsākušas
sniegt šādus plānveida veselības aprūpes
pakalpojumus:
• valsts organizētā krūts vēža skrīninga
izmeklējumus (mamogrāfiju);
• ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista
nosūtījumu ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas, rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas, kodolmagnētiskās
rezonanses, elektrokardiogrāfijas (tai
skaitā Holtera monitorēšanas), veloergometrijas un elektroencefalogrāfijas
izmeklējumu veikšanu;
• pirmreizējas endokrinologa, kardiologa, reimatologa, pneimonologa,
oftalmologa un neirologa konsultācijas;
• diabētiskās pēdas aprūpi;
• zobārstniecībā uzsākto zobu slimību
ārstēšanas procesa un iesākto protezēšanas darbu pabeigšanu un ortodontisko
ārstēšanu.
Ar detalizētu ārstniecības pakal-

NĪKRĀCE
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pojumu sarakstu iespējams iepazīties
Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.
NVD vērš uzmanību, ka joprojām ir
pakalpojumi, kas ārkārtējās situācijas
laikā, ja pacienta veselības stāvoklis nav
akūts, netiek sniegti. Uz šiem pakalpojumiem tiek veidota pacientu gaidīšanas
rinda un brīdī, kad to sniegšana tiks
atjaunota, iestādes pacientu informēs
par pakalpojuma saņemšanas datumu
un laiku.
NVD atgādina, ka ārstniecības iestādēs pacientu apkalpošanas temps
šobrīd ir ievērojami lēnāks nekā tas
bijis iepriekš, jo līdz ar daļēju plānveida
pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu,
ieviesti arī vairāki drošības pasākumi starp pacientu vizītēm tiek veikti vairāk
dezinfekcijas pasākumi nekā pirms Covid-19 epidēmijas sākuma, pakalpojumi
tiek sniegti tikai laikā no plkst. 9:00 līdz
16:00, nodrošinot atsevišķu pacientu
plūsmu, novēršot vairāku pacientu vienlaicīgu uzturēšanos ārstniecības iestādes
telpās, kā arī nosakot precīzu ierašanās
laiku pakalpojuma saņemšanai.
Vienlaikus, tāpat kā līdz šim, tiek
nodrošināta neatliekamā medicīniskā un
akūtā palīdzība, tostarp nepieciešamie
izmeklējumi un konsultācijas. Arī ģimenes ārsta prakses turpina darbu. Tāpat
tiek turpināts nodrošināt onkoloģiskās,
dzīvību glābjošas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties
invaliditāte. Nepieciešamo palīdzību
saņem arī grūtnieces, “zaļā koridora”
pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes un
citi pacienti. Iespēju robežās konsultācijas tiek sniegtas attālināti.
NVD atgādina, ka joprojām ir spēkā
kārtība, ka bez iepriekšējas pieteikšanās pie ārsta vai uz ārstniecības iestādi
doties nedrīkst. Pirms nepieciešamā
pakalpojuma saņemšanas ar ārstniecības
personu, iestādi ir jāsazinās telefoniski
vai elektroniski un doties var tika pēc
tam, kad noteikts konkrēts ierašanās
laiks un datums.
Informāciju sagatavoja: Sintija Gulbe
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
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Lielā Talka

SKRUNDAS NOVADS

Aizvadītā sezona Skrundas Mākslas studijā

Ņemot vērā paaugstinātās drošības
apstākļus un pašreiz noteikto sociālās
distancēšanās aicinājumu, Lielā Talka šogad 16. maijā tiek organizēta,
lielāku uzsvaru liekot uz individuālo
talkošanu, kas nozīmē arī vairāk
individuālo talkas vietu pieteikumu.
Līdz ar to Lielā Talka aicina cilvēkus
doties talkot šādi:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē,
pastaigājoties pa mežu vai gar jūru,
sakopjot savas mājas apkārti;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat
vienas mājsaimniecības pārstāvji”, tad
talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai
paziņas, ievērojiet vismaz divu metru
distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt
vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI,

KAS ŠOGAD IR BALTĀ UN ZILĀ
KRĀSĀ . Maisus bez maksas iespējams
saņemt pie Skrundas novada Lielās
talkas koordinatores Viktorijas Reines,
iepriekš sazvanoties pa t. 29762971. Lūgums ziņot koordinatoram arī par vietu,
kur tiks novietoti pilnie maisi.
Šogad pirmo reizi Lielās Talkas
pastāvēšanas laikā, mēģināsim šķirot
atkritumus, respektīvi – Zilajos maisos
lasīsim visa veida plastmasu, baltajos
maisos visus pārējos atkritumus.
TU VARI PIETEIKT SAVU TALKAS VIETU!
Talkas vietu kartē, sākot ar šo gadu,
ikviens talkotājs un talkas organizators
varēs atzīmēt un pieteikt divu veidu
talkas – uzkopšanas un labiekārtošanas.
Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi, vai talkošana
notiek privātajā vai publiskajā sektorā.
Tās var būt ģimeņu talkas, organizā-

ciju, uzņēmumu vai citas talkas, kuras
tiek organizētas uz privātas zemes un
kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar
pašvaldību, un kurās atkritumus, ja tādi
ir radušies, aizved paši rīkotāji. Savukārt,
uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek
publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums, lai saņemtu bezmaksas maisus, un kurās tiek
nodrošināta savākto atkritumu izvešana.
Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē
cilvēks saņems pieeju savam talkas
profilam, kas ļaus dalīties ar informāciju
par konkrēto talkošanas vietu sociālajos
tīklos, kā arī aicināt pievienoties notikumam arī citus talkotājus un sazināties
ar viņiem.
Oficiālo talkošanas vietu
pieteikšanas karti Tu atradīsi šeit:
https://talkas.lv/pieteikt-talku/

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā, šogad tas ir no
24. aprīļa, uzturoties mežā, ir jāievēro
ugunsdrošības prasības, ko nosaka
“Ugunsdrošības noteikumi”.
Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
• kurināt ugunskurus mežā un purvos
(izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības.
Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
• nomest mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus

priekšmetus;
• veikt mežā un purvos spridzināšanas
darbus un organizēt šaušanas nodarbības
(izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem
ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas
nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos,
meža apsaimniekošanai un inženiertīklu
uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus
un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
• bez saskaņošanas ar Valsts meža die-

nesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību
veikt jebkāda veida dedzināšanu (arī
ciršanas atlieku dedzināšanu).
Bez tam informējam, ka, pamatojoties
uz Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likuma 10.1 pantu, Meža īpašnieks
(valdītājs) pēc Valsts meža dienesta
amatpersonas pieprasījuma veic meža
ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža
ugunsgrēka likvidācijas.

Mežos izsludināts ugunsnedrošais laikposms

Informāciju sagatavojis:
virsmežzinis Indulis Sarma,
t.29286049
indulis.sarma@dienvidkurzeme.
vmd.gov.lv

Aprūpes namos visā Latvijā veic COVID-19 pārbaudes

Ņemot vērā to, ka gados veci cilvēki
ir COVID-19 riska grupā, tad šobrīd
tiek veikta plānveidīga testēšana
sociālās aprūpes centros visā Latvijā.
20. aprīlī Neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigāde (NMPD) ieradās
aprūpes namā “Valtaiķi”, kur mīt pavisam 44 cilvēki un strādā 24 darbinieki.
Pārbaudes tika veiktas gan iemītniekiem,
gan darbiniekiem. Savukārt 22. aprīlī
pārbaude veikta Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrā (VSAC). Visi
testi bijuši negatīvi.
Iepriekš šāda veida pārbaudes tika
veiktas tikai gadījumos, ja iestādē bija
aizdomas par saslimšanu ar COVID-19.
Šobrīd Veselības ministrija ir radusi
iespēju jau preventīvi veikt testēšanu,

lai izslēgtu inficēšanās izplatību riska
grupās.
Skrundas novada pašvaldībā veikti
priekšdarbi, lai gadījumā, ja tiek atklāts
inficēšanās gadījums, nekavējoties varētu šos cilvēkus izolēt. Šim nolūkam ir
sagatavotas bijušās Rudbāržu internātskolas telpas – tur iekārtotas istabiņas,
sagādāts viss nepieciešamais inventārs,
atbilstoši individuālās aizsardzības
līdzekļi personālam, kas būtu gatavs aprūpēt inficētos. Darbam ar slimniekiem
plānots piesaistīt divas aprūpētājas no
aprūpes nama “Valtaiķi”, kā arī medicīnas darbinieku un vienu aprūpētāju
no VSAC.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsver, ka “ko-

ronavīrusa izplatība Latvijā ir joprojām,
taču prieks, ka mūsu novads nav skarto
teritoriju sarakstā. Neskatoties uz to, ir
būtiski sagatavoties, lai tas nebūtu kā
pārsteigums, ir jābūt zināmai sistēmai,
kā rīkoties. Rudbāržu internātskolā ir
iekārtotas telpas, ja tiktu konstatēta
inficēšanās kādā no aprūpes namiem. Šī
būs vieta, kur šos slimniekus izvietot karantīnā. Protams, apstiprinātas infekcijas
gadījumā citviet novadā šeit karantīnā
uzturēties varēs arī novada iedzīvotāji.
Primāri medicīnisko aprūpi nodrošina
ģimenes ārsts, tāpēc pirms tam jebkurā
gadījumā notiek saziņa ar ārstu un pašu
pacientu”.
Teksts: Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Kuldīgas biznesa inkubators

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa
inkubators turpina atbalstīt jaunos
uzņēmējus, papildinot ārkārtas situācijas laikā sniegto atbalstu klāstu.
Noslēdzoties pavasara uzņemšanai
LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā, tajā
esošo uzņēmumu un jauno ideju autoru
skaits turpina augt. Pašlaik inkubatorā
ir 49 dalībnieki, kuri pārstāv Kuldīgas,
Skrundas, Alsungas, Saldus un Aizputes
novadus. 34 atrodas inkubācijas un 15
pirmsinkubācijas atbalsta programmās.
Inkubators ar 50% atbalstu ir līdzfinansējis un turpina līdzfinansēt 145 pieteiktos
grantus pakalpojumiem, aprīkojuma un
izejvielu iegādei un virkni pakalpojumu.
Atskatoties uz līdz šim paveikto,
LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora uzņēmumi trīsarpus gadu laikā ir radījuši
36 jaunas darba vietas, kopējais apgrozījums 2019. gadā pārsniedz vienu miljonu
eiro, no kura eksports nodrošina 25%.
Savukārt pa šiem gadiem uzņēmumi
nodokļos ir nomaksājuši 241 tūkstoti
eiro. Bez inkubatora atbalsta tie ir spējuši piesaistīt arī citu ārēju finansējumu
(LEADER, Altum u.c.), pārsniedzot
viena miljona robežu.
Iestājoties ārkārtas situācijai, vairā-

kiem uzņēmumiem ir nācies pielāgoties
esošajai situācijai un pat pārorientēties
uz kaut ko citu. Piemēram, SIA “Fabr”
īpašnieks, izmantojot savas arhitekta
zināšanas un pieredzi dažādu detaļu projektēšanā un rasēšanā, pārorientējās uz
sejas aizsargvairogu “Airlōv” ražošanu.
Savukārt pasākumu vizuālā noformējuma nodrošinātājs un interjera aksesuāru ražotājs “Mazliet Romantikas” ir
aizsācis sejas masku šūšanu, saņemot
pasūtījumus no privātiem klientiem ASV
un Lielbritānijā. Tajā pašā virzienā ir
pārorientējies meiteņu svētku apģērbu
zīmols “PataTaTa”. Daļa uzņēmumu
bija spiesti pārorientēties uz jauniem
eksporta tirgiem, ierastos Rietumeiropas
un ASV tirgus aizstājot ar Āzijas - Dienvidkoreju un Ķīnu.
Lai palīdzētu uzņēmumiem vieglāk
pārvarēt šo ārkārtas situāciju, līdz šī gada
beigām visos 15 LIAA biznesa inkubatoros ir ieviesti papildu atbalsta granti.
Atbalstāmo grantu klāstā ir loģistikas pakalpojumu līdzfinansēšana, tirdzniecības
vietu īre (fiziska un virtuāla), ārpakalpojuma ražošanas procesa līdzfinansēšana
ražojošiem uzņēmumiem u.c.
Ņemot vērā, ka ārkārtas situācija nav
mazinājusi, bet palielinājusi kopējo

2020. gada 8. maijs

pieteikumu skaitu dalībai visos 15 LIAA
biznesa inkubatoros, ikviens interesents
tiek aicināts jau laikus pieteikties (tel.nr.
62400905; e-pasts: kuldiga@liaa.gov.
lv) uz konsultāciju (ārkārtas situācijas
laikā - attālināti), lai jau laicīgi un kvalitatīvi sagatavotos uzņemšanai septembrī
inkubācijas un pirmsinkubācijas atbalsta
programmās.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un
attīstību, nodrošināt fiziskas personas un
uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo
vidi, kopstrādes telpu, jauno uzņēmēju
kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem
uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru
atbalstu un līdzfinansējumu biznesa
attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir
finansēti ERAF projekta “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators” ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa
inkubatoriem: http://inkubatori.
magneticlatvia.lv

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

Parasti pavasarī ap šo laiku Mākslas studijā notiek liela rosība, jo jāsteidz
pabeigt iesāktie darbi, lai varētu iekārtot gada noslēguma izstādi Skrundas
svētkos kultūras namā. Tagad Mākslas studijas telpās valda neierasts klusums,
jo dalībnieki studiju neapmeklē. Neskatoties uz to, gatavie darbi ir salikti vienuviet un gaida brīdi, kad tos visus varēs izlikt izstādē.
Mācību gada laikā ir padarīts ļoti daudz. Čakli strādājuši gan lielie, gan mazie
studijas dalībnieki. Pavisam kopā esam 42 audzēkņi. Tas ir liels skaitlis mazajai
Skrundai. Esam kopīgi radījuši dažādus krāsainus un interesantus darbus - ģipša
atlējumus, augu nospiedumus, mīļākā dzejoļa vizuālus attēlojumus, savienojuši
krāsu un aplikāciju, darbojušies akvareļa tehnikā. Un mandalas! Tās ir fantastiskas!
Daļu no šiem darbiņiem ir iespējams apskatīt vienā no Skrundas tirgus laukuma
paviljoniem, tāpēc aicinām nepaiet garām, bet novērtēt audzēkņu veikumu. Katrā
darbā ieguldīta pacietība, mīlestība, katrs savā darbā ir ielicis daļiņu sevis, savas
domas un emocijas.
Daži darbiņi vēl palikuši nepabeigti. Droši vien tos pabeigsim tikai nākamajā
sezonā. Viens no tādiem darbiem ir lielizmēra krāsainas figūras, kuras pēc pabeigšanas krāsaināku padarīs pašu Mākslas studiju. Esmu priecīga un gandarīta par
visiem studijas dalībniekiem.
Lai visiem veicas. Uz tikšanos!
Informāciju sagatavoja Dace Kudore, Skrundas Mākslas studijas vadītāja

Bibliotēku ziņas

Skrundas novada bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas, bet notiek attālināta lasītāju apkalpošana.
Grāmatu rezervēšana notiek bibliotēku darba laikā.
1. Lasītājs zvana vai raksta uz bibliotēku un vienojas par grāmatām, kuras
vēlas lasīt (preses izdevumi netiks izsniegti).
2. Lasītājs vienojas ar bibliotekāru, kad un kā šīs grāmatas varēs saņemt.
3. Bibliotekārs grāmatas iesaiņos, uz uzlīmes norādīs lasītāju vārdu un novietos iepriekš norādītā vietā ārpus bibliotēkas telpām.
4. Atgādinām par iespēju grāmatas arī lasīt attālināti, pieslēdzoties e-grāmatu
bibliotēkai https://www.3td.lv/.

Uzmanību! Izlasītās grāmatas atpakaļ uz bibliotēku nenest! Bibliotēkās nav konteineru grāmatu karantīnai. Mājās esošo grāmatu
lasīšanas laiks tiks automātiski pagarināts, līdz ārkārtas situācija
valstī tiks atcelta.
Antuļu bibliotēkas vadītāja no 20. aprīļa līdz 12. maijam dodas kārtējā
atvaļinājumā. Šajā laikā lasītāji grāmatas nevar pasūtīt.
Nīkrāces bibliotēkas vadītāja no 27. aprīļa līdz 12. maijam dodas kārtējā
atvaļinājumā. Šajā laikā lasītāji grāmatas nevar pasūtīt.
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
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Aprūpes nama “Valtaiķi” aktualiātes

Ir interesants laiks, ko piedzīvojam vīrusa laikā, un tas ietekmē mūsu ikdienu.
Aprūpes namā “Valtaiķi” šobrīd izsludināta karantīna. Ko tas nozīmē? Pie saviem tuviniekiem nevar braukt ne radi, ne draugi, ne paziņas. Nenotiek neviena aktivitāte, kas
padarīja ikdienu intersantāku, kā dziedāšana, vingrošana, nepulcējamies arī grupās.
Seniori klausās informāciju pa radio, skatās televīziju, un ir lietas kursā par
Covid-19 vīrusu. Mēs viņiem skaidrojam un stāstām, kāds ir šis vīruss, kādas ir
saslimšanas pazīmes. Mūsu aprūpes nams bija viens no pirmajiem Kurzemes pusē,
kurā ņēma analīzes. Seniori un darbinieki bija satraukušies gan pirms analīžu ņemšanas, gan gaidot atbildes. Varu teikt vienu, ka sajūta, redzot negatīvu rezultātu, ir
patīkama! Šobrīd par mūsu ikdienu kļuvusi regulāra dezinfekcija grīdām, rokturiem,
virsmām. Rokas mazgājam un dezinficējam pastiprināti. Prieku radīja akciju sabiedrības “Drogas” dāvinājums darbiniekiem - krēmziepes, roku krēms, dezinfekcijas
līdzekļi un papīra dvieļi, lai pasargātu un saudzētu sausās rokas.
Aprūpes namam ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar Zemessardzes 4. Kurzemes
brigādes štāba un ZS 45. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargiem. Arī šogad
zemessargi mums palīdzēja un sazāģēja malku klučos. Sadarbība turpināsies arī
turpmāk. Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Andris Rieksts
saka: “Vienmēr ir patiess prieks izdarīt vērtīgu darbu un sniegt palīdzību tur, kur tā
tiešām ir ļoti vajadzīga”.
Novēlu visiem veselību, jo laimīgs cilvēks ir vesels cilvēks!
Teksts - Gunita Bivbāne, aprūpes nama “Valtaiķi” direktore

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Aprīļa mēnesī mūsu novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 6 jaundzimušie: visi
puisīši. Trīs no viņiem ir otrie ģimenē, divi ir 1.bērniņi un viens 4. bērniņš ģimenē.
Kā ziedi ir bērni
Un ziedonī viņiem ir jāaug!
Apsveicam vecākus un vēlam, lai mīļas un stipras ģimenes!
Aizsaulē aizgājuši 5 Skrundas novada un 1 Grobiņas novada iedzīvotājs.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

ALFREDS AKERMANIS

20.02.1939.

04.04.2020.

AIVARS BAUMANIS

08.12.1962.

09.04.2020.

LEONS VIKTORS VEĻIKS

05.05.1952.

10.04.2020.

DZINTRA GAILE

02.10.1951.

18.04.2020.

ILMARS JURCANS

11.03.1947.

18.04.2020.

GENOVAITE STANISLAVA
REIZNIECE

16.07.1939.

18.04.2020.

