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Labdien, lasītāj! Kā apmeklētas domes sēdes

Iveta Rozenfelde, Skrundas 
novada sabiedr isko att iecību 
speciāliste

Laiks skrien vēja spārniem. 
Dažbrīd šķiet, ka visā šajā dunā 
varētu kaut ko palaist garām. Taču 
ne. Pie ikviena durvīm pieklauvē 
tieši tas mirklis, notikums, cilvēks, 
kas tam noteiktajā brīdī ir paredzēts. 

Janvāris aizritējis Karoga dienas 
zīmē, pulcējot jaunsargus un 
skolēnus arī no citiem novadiem. 
Arī 3. marta pasākums ir bijis gana 
aizraujošs un patriotiskās noskaņās 
aizvadīts. Pa Kalpaka taku izsoļoja 
ne viens vien pasākuma dalībnieks, 
noslēgumā tiekoties pie memoriālās 
sienas Lēnās, kur jau vakara izskaņā 
kupls skaits jaunsargu deva savu 
svinīgo solījumu. Kopā jaunsargu 
rindās tika uzņemti 420 jaunieši.

Šogad iedzīvotāju sapulces 
plānotas pēc Lieldienām. Kā ik 
gadu kopā ar pašvaldības vadību, 
speciālistiem un domes deputātiem 
dosimies pie Skrundas novada 
iedzīvotājiem, lai uzklausītu viņu 
raizes, ieteikumus, kā arī atskaitītos 
par paveiktajiem darbiem. Tāpēc 
aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, 
jo šī ir lieliska iespēja tikties klātienē 
un pārrunāt neskaidros jautājumus. 
Protams, arī aicinām, ka nevajadzētu 
gaidīt šo tikšanos vienu reizi gadā, 
bet ar speciālistiem sazināties uzreiz, 
kad radusies kāda problēma.

Arī šogad visā Latvijā norisināsies 
L ie lā  ta lka.  Viens no ta lkas 
vadmotīviem ir “Sakop savu sētu, 
Tava sēta - Latvija”. Piekritīsiet, ka 
ikvienam patīk ap sevi sakopta vide, 
vai ne? Tāpēc aicinām 25. aprīlī 
būt aktīviem un papildus atkritumu 
vākšanai veikt arī dažādus apkārtnes 
labiekārtošanas darbus, lai kopīgiem 
spēkiem padarītu vidi ap sevi un 
Latviju tīrāku un sakoptāku. Sīkāka 
informācija par talkošanas vietām 
būs aprīļa sākumā.

Nedaudz ielūkojoties jau gada 
siltajos mēnešos, maijā tiek plānota 
iedzīvotāju ekskursija, kur aicināsim 
iepriekš pieteikties, lai brauciena 
laikā varētu iepazīties ar novadā 
paveiktajiem darbiem.

Novēlu ikvienam, lai ikdienas 
steigā spējam pamanīt un novērtēt 
katru mums doto mirkli, cilvēku, 
notikumu, jo tie visi mums kaut ko 
māca, liek aizdomāties un paskatīties 
arī pašam uz sevi.

Iepriekšējais gads bijis ražens un 
tajā kopumā tika sasauktas 17 domes 
sēdes, tostarp 5 ārkārtas sēdes, kurās 
tika izskatīti pavisam 267 jautājumi. 
Ir apkopota sēžu apmeklējumu statis-
tika, kur redzams, ka iepriekšējā gadā 
deputāts Aivars Sebežs bijis viens no 
priekšzīmīgākajiem deputātiem domes 
sēžu apmeklējumu ziņā. Viņš visa gada 
laikā nav kavējis nevienu sēdi.

2019. gada 13. novembra domes ār-
kārtas sēdē notika izmaiņas deputātu sa-
stāvā, kur Inesi Ivāni nomainīja Rihards 
Valtenbergs. Kā zināms, Inese Ivāne 
šobrīd ieņem Rudbāržu pakalpojumu 
pārvaldes vadītājas amatu, un iepriekšējā 
gadā arī bija viena no cītīgākajām sēžu 
apmeklētājām. 

Protams, jāņem vērā, ka deputāti 
ikdienā ir aizņemti savā pamatdarbā, 
kas prasa arī došanos komandējumos un 
citu jautājumu risināšanu, līdz ar to ne 
vienmēr iespējams piedalīties lēmumu 
pieņemšanā.

Iepriekšējā gadā tika pieņemti daudzi 
svarīgi lēmumi, tostarp lēmums par 
aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepzie-
diņš” būvniecības, autoruzraudzības un 
būvuzraudzības finansēšanai. Pateicoties 
šim lēmumam, bija iespējams projektu 
pabeigt un tagad Skrundas novada 
bērniem ir skaists, moderns un visām 
prasībām atbilstošs bērnudārzs. Tāpat 
deputātu vairākums lēma par dalību 
kopprojektā “Pacēlāja izbūve Rudbāržu 
internātskolas ēkā sociālās aprūpes, 
rehabilitācijas, izglītības un atpūtas 
centra “Rudbārži” izveidei”, tā sekmējot 

šī centra izveidi mūsu novada teritorijā. 
Tika atbalstīti arī vairāki projekti – gan 
jaunatnes jomā, gan teritorijas labiekār-
tošanas, sociālajā jomā, kā arī projektu 
konkursi. 2019. gadā tika lemts arī par 
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra un Skrundas novada mājražotāju 
tirdzniecības vietas izveidošanu Skrun-
das tirgus laukumā. Daudz tika diskutēts 
par atkritumu apsaimniekošanu, kur 

izskanēja dažādi viedokļi. Tāpat pagā-
jušais gads iezīmēja galvenās aprises 
Kadetu skolas izveidē, līdz ar to tika 
lemts par nekustamo īpašumu nodošanu 
Aizsardzības ministrijas valdījumā. Aiz-
vadītā gada laikā tika skatīti jautājumi, 
kas saistīti ar SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” darbību, nekustamo īpa-
šumu, kā arī uzņēmējdarbības atbalsta 
jautājumi.

Par ikvienu pieņemtu vai nepieņemtu 
lēmumu katrs no deputātiem atbildīgs 
ir pats. Kā teicis kāds pieredzējis cil-
vēks: “Jebkurš nepieņemts lēmums arī 
ir lēmums, jo cilvēks ir izvēlējies to 
nepieņemt, līdz ar to zaudējot tiesības 
ietekmēt tālāko procesu.”

Informāciju apkopoja: 
Iveta Rozenfelde, Skrundas 

novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Iedzīvotāju sapulces
14.04. 17.30 Raņķu pakalpojumu pārvalde, no Smilgām 17.15
15.04. 16.00 Sieksātes bibliotēka

17.30 Rudbāržu kultūras nams
16.04. 17.30 Skrundas k/n
21.04. 16.00 Pumpuri

17.30 Jaunmuižas pamatskola
22.04. 16.00 Lēnas

17.30 Nīkrāces atpūtas centrs
23.04. 16.15 Plostnieki

17.15 Kušaiņi
18.00 Ciecere pie veikala

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā “PROTI un DARI!”!
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 

29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu, neapgūsti arodu pie 
amata meistara un neesi reģistrēts 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam 
projektā “PROTI un DARI!”. 

Eiropas Sociālā fonda finansē-
tais projekts “PROTI un DARI!”, 
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka 
katram projektā iesaistītam jaunietim 
tiek sniegts individuāls, tieši viņam 
domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša 
prasmēm, interesēm, iespējamiem 
attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo 
pasākumu programma, piedāvājot pie-
mērotus atbalsta pasākumus, kas var 
ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un 
ikdienas mācīšanās, speciālistu konsul-
tācijas (psihologs, karjeras konsultants 
u. c., izņemot ārstniecības personālu), 
dalība pasākumos (nometnes, semināri, 
sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), 
brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko 
organizāciju un jauniešu centru aktivitā-
tēs, pasākumos un projektos, profesijas 
specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes 
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profe-
sionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu 
pie amata meistara, iesaiste vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski 
pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar in-
validitāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu 
individuālu pasākumu programmu, var 
tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs 
programmas vadītāji un mentori – iz-
glītības un jaunatnes lietu speciālisti, 
jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu 
izglītības iestāžu darbinieki, karjeras 

konsultanti un citu jomu un nozaru pār-
stāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs 
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar 
interesantiem un daudzveidīgiem cilvē-
kiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev 
vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves 
panākumiem.  Aicinām ikvienu nodot 
šo ziņu jauniešiem, kuri var piedalīties 
projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert 
pirmo soli un mainīt savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas 
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesais-
ti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 
amata meistara, Nodarbinātības valsts 
aģentūras vai Valsts izglītības attīstības 
aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas 
projektu pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bez-
darba samazināšanas pasākumos, kā arī 

nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu 
“PROTI un DARI!” var gūt sazinoties ar 
Skrundas novada pašvaldības jaunatnes 
lietu speciālisti Baibu Eversoni (tālruņa 
nr. 29852292).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savie-
nības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 
perioda darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā at-
balsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt 
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jau-
natnes starptautisko programmu aģentū-
ra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Gatavojamies 
Lielajai Talkai

25. aprīlī jau divpadsmito gadu 
pēc kārtas norisināsies “Lielā Talka”. 
“Lielās Talkas” vadmotīva “Sakop savu 
sēta, Tava sēta - Latvija” mērķis ir veici-
nāt izpratni, ka mums ir jārūpējas ne tikai 
par savu sētu, pagalmu, bet par mūsu 
valsti kopumā. Tieši šī iemesla dēļ jau 
otro gadu līdz ar “Lielās Talkas” kustību 
norisinās arī “Ideju talka”, kuras laikā 
ikviens ir aicināts nākt klajā ar idejām, 
kas ilgtermiņā var nodrošināt Latvijas 
ilgtspēju, domājot ne tikai par to, kā 
atkritumus samazināt, bet kā tos neradīt. 

“Ja pirms aptuveni desmit gadiem 
lielākoties cīnījāmies ar “atkritumu 
kalniem” gandrīz katrā pašvaldībā, tad 
tagad arvien vairāk pašvaldību kļuvušas 
teju brīvas no tiem. Tādēļ arvien po-
pulārākas kļūst labiekārtošanas talkas, 
kopīgiem spēkiem sakopjot publiskas 
vietas. Mēs negrasāmies pie tā apstāties - 
būtiski skatīties nākotnē un fokusēties uz 
kopējo sabiedrības izglītošanu, lai mūsu 
jaunieši šīs zināšanas nodotu nākamajām 
paaudzēm. Jau pērnā gada “Pasaules tal-
ka” pierādīja, ka Latvija uz kopējā valstu 
fona ir videi draudzīga nācija, tomēr, lai 
kļūtu par zaļāko valsti pasaulē, nepie-
ciešama ikviena mūsu valsts iedzīvotāja 
iesaiste,” aicina projekta “Lielā Talka” 
vadītāja Vita Jaunzeme. 

Ņemot vērā pašvaldību aktīvo iesaisti 
talkā, arī šogad “Lielās Talkas” ietva-
ros turpinās pērn aizsāktā atkritumu 
šķirošana, kurā talcinieki tiks aicināti 
atdalīt plastmasu, izmantojot zilas krāsas 
maisus, bet citiem atkritumiem būs pare-
dzēti balti maisi. Vairāk par talkas norisi 
Skrundas novadā nākamajā izdevumā.
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā 
Tā kā ziema šogad ir silta, ir iespēja 

vairāk sakopt pašvaldības ceļu malas, 
savācot arī tur izmestos atkritumus. Ir 
ļoti skumji, ka ir cilvēki, kas savus at-
kritumus no automašīnām izmet pa logu 
un piesārņo mūsu Latviju!   

Pagasta pārvaldē ir nomainītas otrā 
stāvā rezerves izejas ārdurvis. Nīkrāces 
bibliotēka papildināta ar jaunām grā-
matām.  Tur ciemojās bērni, apskatīja 
pieejamās grāmatas par mīlestību un 
draudzību, kopā ar bibliotekāri veidoja 
apsveikuma kartītes.

Februārī te bija apskatāma  Ingas 
Krieviņas suvenīru izstāde “Tupelītes”.  
Lasītāju kluba tikšanās laikā atzīmēja 
latviešu dzejnieces Austras Skujiņas 
jubileju, apskatot dzejnieces biogrāfiju 
un dzeju. 

Nīkrāces pagasta seši novusisti pie-
dalījās Kazdangas pagasta ziemas 
spartakiādē. Sieviešu konkurencē star-
tēja septiņas dāmas. Dzintra Liekmane 
ieguva trešo vietu un mājās atveda 
medaļu un diplomu. Savukārt vīru 
konkurencē startēja 17 dalībnieki. Liel-
meistare Biruta Leikarte šoreiz nolēma 
startēt vīru konkurencē. Viņa izcīnīja 
trešo vietu. Nīkrāces pagasta sportisti 
turpina piedalīties Skrundas novada 8. 
atklātajās ziemas sporta spēlēs, iegūstot 
tajās godalgotas vietas. „Zolītē” Nīkrā-
ces komanda ieguva 3. vietu (Andris 
Lielāmers, Guntars Feodosovs, Jānis 
Žakarītis, Mareks Teljaževičs). Dartā 
Biruta Leikarte ieguva 1. vietu, savukārt 
Mareks Teljaževičs 2. vietu. Šahā 1. 
vietu izcīnīja Biruta Leikarte, bet Ilona 
Rītiņa 3. vietu. Dambretē 2. vietu ieguva 
Biruta Leikarte. Sporta aktivitātes turpi-
nāsies arī martā.

Saieta namā uz tikšanos bija pulcē-
jušies Kurzemes plānošanas reģiona un 
partneru pārstāvji, lai pārrunātu Valsts 
sociālās aprūpes centros mītošo personu 
ar garīga rakstura traucējumiem sagata-
vošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā.

Jauniešu centrā apmeklētāji gatavoja 
Valentīndienas apsveikuma kartītes. 
Brīvajā brīdī spēlēja dažādas spēles ne 
tikai telpās, bet arī ārā pie saieta nama. 

Informāciju apkopoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes 

vadītāja Ilona Rītiņa
Raņķu pagastā
Februārī turpinājām teritorijas sakop-

šanas darbus un koku zaru apzāģēšanu. 
Nogreiderēti grants seguma ceļi. Tīrīti 
grāvji labākai virszemes ūdens aizvadī-
šanai. Veiksmīgi startēts novada novusa 
sacensībās. Trešdienās interesenti pul-
cējas pagasta bijušā bērnudārza telpās 
uz galda spēlēm. Aicinām būt aktīviem 
arī jaunākajai paaudzei. Bibliotēkā vēl 
skatāma fotoizstāde “Latvijas ainavas 
Harija Krūzes fotogrāfijās”. Februārī 
aizsākās kūku cepšanas meistarklase 
ar citronkūku gatavošanu. Martā varēs 
piedalīties rupjmaizes kūkas gatavošanas 
meistarklasē. Tiek vākti un apkopoti 
materiāli par ievērojamām personām, 
kuras ir saistītas ar Raņķiem.

Februāra nogalē raņķenieki pulcējās 
jaukā pasākumā “Nāc un pieradini 
pavasari!”.  

Informāciju apkopoja 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes 

vadītājs Ritvars Stepanovs
Rudbāržu pagastā
Šķiet, gads tik tikko iesākās, bet, skat, 

jau februāris paskrējis. Arī februārī mūsu 
pagastā dzīve ritēja savu ierasto gaitu. 
Turpinājās remonta darbi ceļa posmā 
Rudbārži- Sieksāte. Kopīgiem spēkiem 
tīrījām daudzdzīvokļu māju pagrabus, 
zāģējām kritušos kokus, vācām zarus, 
sakārtojām teritoriju. 

14. februāra vakarpusē Rudbāržu 
kultūras namā iedzīvotāji un viesi varēja 
baudīt skaistu un emociju piepildītu pa-
sākumu “Mīlestības svētki”. Visu mēnesi 
Rudbāržu pagasta sportisti  aktīvi un ar 
labiem rezultātiem piedalījās Skrundas 
novada ziemas sporta spēlēs. 

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās 
valsts tehniskās apskates laiki Skrundas novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē (arī pirms pavasara darbu uzsākšanas) trak-
tortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai 
atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat 
atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras 
naudas maksājumu. Tālrunis 29425676, 29920594 vai www.vtua.gov.lv.

Vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta
Dzelda 17.08. 11:00 "Rītumi"

Lēnas 09.07. 11:00 "Lēnu centrs"

Sieksāte 20.04. 14:00 13.08. 13:00 "Dravnieki" (pie darbnīcām)

Rudbārži 20.04. 13:00 03.06. 14:00 02.07. 11:00 Darbnīcas iela 5

Jaunmuiža 20.04. 11:00 09.07. 13:00 Jaunmuižas iela 3 (pie darbnīcām)

Skrunda 03.06. 11:00 Brīvības iela 4

Skrundas vidusskolas jaunumi
Šajā mācību gadā  Skrundas vidusskolas skolēni veiksmīgi piedalās mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Ģeogrāfijas 37. olimpiādē valsts 2. posmā Igo 
Radžabovs (12. kl.) ieguvis 2. vietu, Ērika Uļjanova (11. kl.) - 3. vietu. Matemātikas 
70. olimpiādē starpnovadā Sabīnei Farnastei (5.a) - 1. vieta, Beātei Folkheimai 
(7.b) - 2. vieta, Kārlim Kristiānam Danenbergam (7.a) - atzinība. Mājturības un  
tehnoloģiju II olimpiādē starpnovadā Kristenam Rešņam (9.b) - 1. vieta, Jānim 
Kārlim Sileniekam (8.b) - atzinība. Latviešu valodas olimpiādē starpnovadā 4. 
klasēm Emiliai Behmanei (4.a) - 1. vieta. Valsts 2. posma matemātikas olimpiādē 
9.-12.kl. Anetei Bumbierei (10.kl.) - 1. vieta, Elīzai Janvārei (12.kl.) - 1. vieta, Alisei 
Annai Rožkalnei (9.b) - 2. vieta. Fizikas 70. valsts 2. posma olimpiādē Kristapam 
Zīderam (9.a) - 3. vieta.

Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiālē norisinājās konkurss vidusskolēnu 
komandām “Papīra tilti 3”.  2. vietu ieguva Skrundas vidusskolas komanda “Zie-
ģele” (Anete Bivbāne (12.kl.), Ērika Uļjanova (11.kl.), Elīza Janvāre (12.kl.)). Tilta 
izturētais svars 55,281 kg. Ceļu satiksmes drošības direkcija konkursā “Labākā 
satiksmes drošības skola” Skrundas vidusskola ieguvusi 4. vietu lielo skolu grupā 
(skolas, kurās ir vairāk nekā 300 skolēnu). Paldies skolēniem par dalību ceļu satik-
smes drošības projektos, vecākiem un skolotājiem par atbalstu. Latviešu valodas 
aģentūras konkursā “Izstāsti man savu sapni!” Elīza Janvāre ieguva atzinību. Par 
konkursa “Dzīvo zaļi!” laureāti kļuvusi Ilze Astiča (6.b). 11. klases skolniece Ance 
Jegore piedalījās TV spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.  Vienīgais no skolas Kārlis Kris-
tiāns Danenbergs (7.a) piedalījās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizētajā atklātajā 
svešvalodu konkursā klātienē Rīgā. 

Esam lepni par meiteņu volejbola komandu, kura piedalīsies Piena Spēka kausa 
2020 finālā Rīgā. Joprojām skolā notiek Taekvondo nodarbības. Dalībnieki kārtoja 
eksāmenu un ieguvuši augstākas pakāpes kupu un jostu. Vokālās mūzikas konkursā 
“Balsis 2020” Skrundas novadā Skrundas vidusskolas 2.-4. klašu zēnu vokālais 
ansamblis ieguvis 1. pakāpi, 3.-4. klašu meiteņu vokālais ansamblis - 1. pakāpi, 
7.-8. klašu meiteņu vokālais ansamblis - 1. pakāpi. 5.-9. klašu koris cītīgi gatavojas 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Skola aktīvi gatavojas jaunā mācību satura ieviešanā skolā. Tāpēc tiek rīkotas 
skolēnu vecāku sapulces par jaunā kompetenču (lietpratības) pieejā balstītā mācību 
satura ieviešanu skolā. Pedagogi piedalās semināros un dažādos tālākizglītības kuros.

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas direktora vietniece Inguna Berga.

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu 
pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. 
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanai.Projektu konkursa 8. kārtā pieejamais finansējums ir 
46`425,08 eiro. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 16.03.2020. līdz 
16.04.2020.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:
MĒRĶIS: DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRISKO 

AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, 
JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 2. 
mērķa summa 46`425,08 euro); RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
un teritorijas sakārtošanai (sabiedriskā labuma projekti). Pieejamais finansējums 
46`425,08 eiro; atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem līdz 90%.At-
tiecināmā summa vienam projektam – 5 000,00 eiro. Iespējamas šādas darbības:

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai 
uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

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

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana – projekta īstenošanas termiņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 2. Ja projek-
tu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta 
attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbī-
bas nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo 
izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 3. Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no 
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

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

Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login 

Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja Ieva Birbele 
Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga,

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

Par atkritumu 
apsaimniekošanu

Februārī Skrundas novada pašvaldī-
ba saņēma Latvijas Republikas Ģene-
rālprokuratūras vēstuli, kurā norādīts, 
ka pašvaldībai jārīkojas stingrāk, 
uzraugot atkritumu apsaimniekoša-
nas jomu novadā. Proti, prokurors 
uzsver, ka saprātīgs termiņš atkritumu 
apsaimniekošanas līguma noslēgšanai 
ir divas kalendārās nedēļas. Līdz ar to 
gadījumos, kad persona ir sodīta pēc 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa (LAPK) 75. panta otrajā 
daļā paredzētā administratīvā pārkā-
puma, pēc divām nedēļām no brīža, 
kad Skrundas novada pašvaldības 
Administratīvā komisija sodu ir pie-
mērojusi, persona ir sodāma atkal pēc 
LAPK 75. panta otrās daļas, jo persona 
ir izdarījusi jaunu administratīvo pār-
kāpumu, ja nav noslēgusi atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu.” Prokurors 
uzsver, ka, pamatojoties uz LAPK 75. 
panta otro daļu, paredzētā sankcija 
fiziskajām personām ir no 70 līdz 700 
EUR, tāpēc katru nākamo reizi pie-
mērojamais sods ir paaugstināms, lai 
panāktu personai uzliktā pienākuma 
izpildi - līguma noslēgšanu. Skrundas 
novada pašvaldības policija turpinās 
darbu pie noslēgto līgumu kontroles.

Deputāti dāvina 
grāmatas

28. janvārī K. Ulmaņa Draudzīgā 
aicinājuma akcijas dienā Skrundas vi-
dusskolas bibliotēka saņēma deputāta 
Aivara Rudzrogas dāvināto Viestura 
Ķerus grāmatu “Meža meitene Mai-
ja”. Paldies arī domes priekšsēdētājai 
Loretai Robežniecei un pārējiem 
deputātiem par dāvināto naudu, par 
kuru februāra beigās gadskārtējā grā-
matu izstādē Ķīpsalā tika iegādātas 
22 grāmatas par kopsummu 110 EUR.

Vakcīna pret ērču 
encefalītu Skrundā 

Slimību profilakses un kontroles 
centrs informē, ka katru gadu valsts 
apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču 
encefalītu noteikta Ministru kabineta 
2000. gada 26. septembra noteikumos 
Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi”. Pret 
ērču encefalītu vakcinē bērnus no 
viena līdz 18 gadu vecumam sasnieg-
šanai: „23.11. teritorijās, kurās saskaņā 
ar Slimību profilakses un kontroles 
centra epidemioloģiskās uzraudzības 
datiem ir visaugstākā saslimstība ar 
ērču encefalītu (ērču encefalīta endē-
miskās teritorijās, tas ir, arī Skrundas 
novadā), ja bērna deklarētā dzīves-
vieta ir ērču encefalīta endēmiskajā 
teritorijā. Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir 
attiecīgajā teritorijā; 23.12. bāreņus 
un bez vecāku gādības palikušos 
bērnus. Vakcināciju plāno un veic 
ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs 
un internātskolās bērnu vakcināciju 
plāno un organizē attiecīgās iestādes 
administrācija”.

Informējam, ka, veicot epidemio-
loģiskās uzraudzības datu analīzi par 
saslimstību ar ērču encefalītu 2015. 
– 2019. gadā, Centrs ir sagatavojis 
teritoriju sarakstu valsts apmaksātās 
bērnu vakcinācijas veikšanai pret ērču 
encefalītu 2020. gadā.

Var pieteikties 
SKRUNDAS BALSIJ

Kā katru gadu, aprīlī Skrundas 
k/n tiks organizēts mazo vokālistu 
konkurss! Šogad konkurss „Skrundas 
balss 2020 ” notiks 11. aprīlī. Konkur-
sā var piedalīties dziedātāji solisti no 
Skrundas un citiem novadiem vecumā 
līdz 14 gadiem. Pieteikšanās līdz 6. 
aprīlim. Pieteikuma anketa www.
skrunda.lv

Izzinošas un praktiski noderīgas grupu 
nodarbības ilgstošajiem bezdarbniekiem 
Rudbāržu kultūras namā norisinājās 
projektā “Motivācijas paaugstināšanas 
un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana 
sociālās atstumtības un diskriminācijas 
riskam pakļautām personu grupām”. Šo 
projektu īsteno biedrība “Mini SD”.  

Mēneša noslēgumā Skrundas novada 
pašvaldības domes sēdē tika pieņemts 
lēmums, piešķirt bezatlīdzības lietoša-
nā biedrībai “Ventas krasti” dzīvokli 
Jubilejas ielā 2-9 sociālu funkciju no-
drošināšanai. Biedrība šajā adresē plāno 
ierīkot labdarības istabu, kur ikviens 
grūtībās nonācis pagasta iedzīvotājs 
varēs saņemt bez atlīdzības apģērbu un 
apavus, traukus u.c. sadzīves priekš-
metus. Aicinām pagasta iedzīvotājus, 
kuriem ir labā kvalitātē apģērbs, apavi, 
trauki vai pat mēbeles, bet pašiem tie 
nav nepieciešami, sazināties ar pagasta 
pārvaldes darbiniekiem, lai  tos nodotu 
labdarībā. Par labdarības istabas darba 
laiku tiks izvietots paziņojums. 

Marta sākumā uzsākts remonts pārval-
des ēkas 2. stāvā, lai tur varētu pārcelties 
mūsu jauniešu centrs.

Domājot jau par pavasari, aicinu 
ikvienu interesentu 5. aprīlī pl.11.00  
Rudbāržu kultūras namā uz “Pastalu 
meistarklasi” kopā ar pastalu meistari, 
pēcteci un skolotāju Agritu Krieviņu-
Siliņu. Lūgums interesentiem pieteikties 
līdz 1. aprīlim. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pie Ineses Ozoliņas pa t. 
26261729.

15. aprīlī pl.16.00 Sieksātes biblio-
tēkā, bet pl. 17.30 Rudbāržu kultūras 
namā aicinu iedzīvotājus uz ikgadējo 
tikšanos ar Skrundas novada pašvaldības 
darbiniekiem un deputātiem. 

Informāciju apkopoja 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes 

vadītāja Inese Ivāne

No 1. marta ir atvērta pavasara 
uzņemšana Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas 
biznesa inkubatorā. Inkubācijas atbalsta 
programmā tiek aicināti uzņēmumi, kuri 
nav vecāki par 3 gadiem, orientēti uz 
uzņēmuma attīstību, jaunu darbinieku 
piesaisti un vēlmi iekarot eksporta tirgus.  
Pirmsinkubācijas programma ir piemē-
rota biznesa ideju autoriem, kas ir gan 
fiziskas, gan juridiskas personas, kurām 
6 mēnešu laikā ir iespēja notestēt savas 
biznesa idejas dzīvotspēju. Inkubācijas 
programmā, papildus pirmsinkubācijas 
atbalstam, dalībnieks saņem 50% līdzfi-
nansējumu biznesa attīstībai - nepiecie-
šamo pakalpojumu iegādei, piemēram, 
grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, 
mārketingam, tehnoloģiskajām konsul-
tācijām, prototipu izstrādēm, sertificē-
šanai, laboratoriju izmaksām, dalībai 
izstādēs u.c. Tāpat iespējams saņemt 
grantus ražošanas iekārtu, izejmateriālu 
un pakalpojuma izmaksu segšanai. 
Korekti aizpildītus un ar elektronisko 
parakstu parakstītus pieteikumus var 
iesniegt līdz 20. martam plkst. 23.59, 
tos sūtot uz liaa@liaa.gov.lv, pirms tam 
sazinoties ar LIAA Kuldīgas biznesa 
inkubatora komandu, lai pārbaudītu vai 
pieteikums ir aizpildīts korekti. 

kuldiga@liaa.gov.lv 

2020. gada pavasara uzņemšana 
LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā



2020. gada 6. marts 3SKRUNDAS NOVADSwww.skrunda.lv

SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA

2020. gada 27. februāra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma no  01.03.2020. izvei-
dot Skrundas novada p/i “Aprūpes nams 
“Valtaiķi”” amatu sarakstā 2020. gadam 
papildu amatu – aprūpētājs (profesijas 
kods 3412 01), nosakot mēneša darba 
algas likmi 460,00 EUR (četri simti seš-
desmit euro, nulle centi) un vienu pilnu 
darba laiku (1,0 slodzi), finansējuma 
avots – aprūpes nama budžeta līdzekļi.

Dome apstiprināja viena skolēna 
izmaksas Skrundas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs 2020. gadā.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas 
vidējā termiņa programmu 2020.-2022. 
gadam un noteica, ka programma ir 
precizējama katru gadu atbilstoši faktiski 
pieejamajam finansējumam kārtējam 
gadam, kā arī noteica, ka Skrundas 
novada pašvaldības autoceļu ikdienas 
uzturēšanā izmanto Ministru kabineta 
2010. gada 9. marta noteikumu Nr. 224 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām 
un to izpildes kontroli” specifikācijas.

Dome veica precizējumus Skrundas 
novada pašvaldības 2019. gada 28. 
novembra saistošajos noteikumos Nr. 
19/2019 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2011. gada 22. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par 
sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””.

Dome apstiprināja Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas  samazināšanai” 
(PuMPuRS) atklātā projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes inicia-
tīvu projektos” nolikumu un izveidoja 
projekta vērtēšanas komisiju šādā sa-
stāvā: projektu koordinatore Viktorija 
REINE – komisijas priekšsēdētāja; 
komisijas locekļi – pašvaldības Izglītības 
nodaļas vadītāja Inga FLUGRĀTE, inte-
rešu izglītības metodiķe Una BLŪMA, 
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace 
GRĀVELE.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
2/2020 “Par Skrundas novada pašvaldī-
bas 2013. gada 27. decembra saistošo no-
teikumu Nr. 27/2013 “Skrundas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem daļā”.

Dome izdarīja grozījumus Skrundas 
novada pašvaldības Nīkrāces pamatsko-
las nolikumā: 1.1. papildināt nolikumu 
ar 9.3. punktu šādā redakcijā: “9.3. 
speciālās pamatizglītības programmu 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucēju-
miem – kods 21015611,”,

1.2. papildināt nolikumu ar 9.4. 
punktu šādā redakcijā: “9.4. pamatiz-
glītības tālmācības programmu – kods 
21011114.”.

Dome izdarīja grozījumus Skrundas 
novada pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Liepziediņš” nolikumā 
un nolēma svītrot 4.12. un 4.14.punktus.

Dome nolēma jautājumu “Par Rudbār-
žu pagasta bibliotēkas Ārējās apkalpoša-
nas punkta likvidēšanu un grozījumiem 
Skrundas novada pašvaldības amatu 
sarakstā 2020. gadam” skatīt Skrundas 
novada domes komiteju apvienotajā 
sēdē martā.

Dome nolēma piedalīties Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atklāta konkursa projektu 
pieteikumu pieņemšanas 7. kārtas Lauku 
attīstības programmas 2014-2020. ga-
dam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinā-
tās sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanā ar kopprojektu 
“Vietējās produkcijas realizēšanai pare-
dzētas vides radīšana un labiekārtošana, 
tirdzniecības stendu izgatavošana un 
uzstādīšana Skrundas tirgū”. Projekta 
attiecināmās izmaksas sastāda 25 000,00 
EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 
nulle centi). ELFLA finansējums ir 80% 
no attiecināmajām izmaksām, kas ir 20 
000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 
nulle centi), pašvaldības finansējums ir 
20% no attiecināmajām izmaksām, kas 
ir 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 
nulle centi).

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ventas 
krasti”, reģ. Nr. 40008074188, adrese 
Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas no-

vads, nodot dzīvokli Jubilejas ielā 2-9, 
Rudbāržos, ar kopējo platību 62,5 m2 
biedrības darbības nodrošināšanai.

Dome noteica, ka nepieciešams 
izstrādāt nekustamā īpašuma „Umuri” 
Skrundā zemes ierīcības projektu zemes 
vienības sadalīšanas dēļ. Dome nolēma 
piešķirt atdalāmai zemes vienībai nosau-
kumu „Līči”, Skrunda, Skrundas novads.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Janmeiji” Raņķu pagastā 
un atdalāmām zemes vienībām 1,5 ha 
platībā  un 2,2 ha platībā piešķirt jaunu 
nosaukumu „Skujas”. Zemes vienību 
lietošanas mērķi: 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, un 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Vizbuļi” Rudbāržu pagastā 
un atdalāmai zemes vienībai 2,1 ha 
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Meža 
Vīksnas”, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma bez atlīdzības valsts 
īpašumā Aizsardzības ministrijas valdī-
jumā nodot Skrundas novada pašvaldībai 
Raņķu pagastā piederošo nekustamo 
īpašumu  “Ulmaņu priedītes” valsts 
aizsardzības uzdevumu īstenošanai 
(kadastra Nr. 6278 003 0083), sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6278 003 0083, 16,25 ha platībā un 
mežaudzes.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 

pagarināt Lauku apvidus zemes nomas 
līgumu par zemes vienības daļu “Antuļu 
centrs” Skrundas pagastā 0,25 ha platībā, 
mazdārziņam. Lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, zemes vie-
nībai nosakot nomas maksu gadā 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
ne mazāku kā 3 EUR.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienību „Garāžas” Rud-
bāržos 0,0032 ha platībā. Lietošanas 
mērķis - 1104 – transporta līdzekļu 
garāžu apbūve, nosakot zemes vienībai 
nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 28 EUR.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienību Skrundas pa-
gastā 1,6 ha platībā „Pie Mazkripām”. 
Lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nomas maksu gadā 
nosakot 1,5 % apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR.

Dome nolēma apvienot zemes vie-
nības „Lankalni Plus” Dzeldā 0,6 ha 
platībā un 0,7 ha platībā un izveidot 
vienu zemes vienību, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnie-
ciska rakstura uzņēmumu apbūve.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma divām personām anulēt 

deklarēto dzīvesvietu Skrundas pagastā.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem februārī
Pārkāpj noteikumus

Rudbāržu pagasta Sieksātē daudz-
dzīvokļu mājai neizvesta kanalizācijas 
aka. Saņemta informācija, ka Ciecerē 
kāds bez pašvaldības ziņas mēģina 
apgūt dzīvojamo platību pašvaldības 
dzīvoklī. 5. februārī Skrundas pagasta 
Jaunmuižā darbus veica smagā teh-
nika, nesaskaņojot tos ar pašvaldību. 
Šai pašā dienā kādā veikalā Skrundā, 
Liepājas ielā, iereibusi persona traucēja 
darbu. 12. februārī Nīkrāces pagastā 
konstatēts, ka smagā tehnika izbraukā 
pašvaldības ceļus bez saskaņošanas ar 
vadību. Smagās tehnikas piederība no-
skaidrota. Februārī veikts darbs ar tām 
personām, kurām nav noslēgti līgumi par 
atkritumu apsaimniekošanu.  Uzsāktas, 
kā arī izbeigtas vairākas lietvedības par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 
20. februārī saņemta informācija par 
nesaskaņotu grants izvešanu no kādas 
karjeras Skrundas novadā. Apsekots 
nekopts īpašums Skrundā, Dārza ielā.

Aiztur par narkotikām
Februārī Skrundas pilsētā aizturētas 

vairākas personas saistībā ar narkotikām.

Nedienas ar dzīvniekiem 
Skrundas pilsētas teritorijā kādas mā-

jas dārzā atrasts beigts briedis. 5. februārī 
apzinātas personas saistībā ar sveša īpa-
šuma izbradāšanu, ko veikuši mājlopi. 7. 
februārī dzīvnieku patversmē nogādāts 
pieklīdis suns. Bijušas arī pārrunas ar 
suņa saimnieku no Nīkrāces pagasta, 
par to, ka suni nepieskatītu laiž pagasta 
centrā. 17. Februārī kāda Skrundas ie-
dzīvotāja ziņo, ka nav miera no maziem 
klaiņojošiem suņiem, kuri tracina tos 
suņus, kas atrodas nožogojumā. Darbs ar 
klaiņojošiem suņiem bijis visu mēnesi. 
Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

Pārbaudīts īpašums Rudbāržu pagastā 
saistībā ar personas atbrīvošanos no 
ieslodzījuma vietas. Apzināta persona, 

kurai piespriests sods piecas diennaktis 
par pārkāpuma izdarīšanu. 5. februārī 
Saldus valsts policijas iecirknim snieg-
ta palīdzība personas meklēšanā. 6. 
februārī sadarbībā ar Nīkrāces pagasta 
sociālajām darbniecēm pābaudīts kāds 
ģimenes vīrietis, kurš bijis alkohola 
reibumā 3,52 promiles. Atrasta un no-
gādāta dzīvesvietā kāda vairākas dienas 
pazudusi persona. 27. februārī pēc Valsts 
policijas lūguma piegādājam vairākus 
izsaukumus personām par ierašanos 
policijas iestādē.
Piemēslo apkārtni

5. februārī saņemta informācija, ka 
Rudbāržu pagastā ar sadzīves atkri-
tumiem piegružots mežs. 6. februārī 
pārrunas ar gružotāju Raņķu pagastā, kas 
pēc tam teritoriju sakārtojis. 25. februārī 
netālu no Rudbāržu bijušās internātsko-
las izmesti sadzīves atkritumi un drēbes.

Jauns darbinieks 
6. februārī pēc konkursa rezultātu 

izskatīšanas Skrundas novada pašvaldī-
bas policijā darbu sācis jauns darbinieks 
Aleksandrs Demčenko.
Neievēro satiksmes 
noteikumus

6. februārī kāds autobusa vadītājs in-
formējis par nekorektu pretimbraucēju, 
kurš apžilbinājis ar tālajām gaismām. 
28. februārī kāda persona sūdzas, ka 
viņu centusies notriek kāda automašīna.

Bojā īpašumus
10. februārī saņemta informācija par 

bojātu pašvaldības īpašumu Rudbāržu 
pagastā. 11. februārī kāda Skrundas 
iedzīvotāja ziņoja, ka viņas privātīpa-
šumam izsists logs.

Zog 
11. februārī Skrundā tika aizturēta per-

sona, kura mēģināja nozagt žogu pilsētas 
estrādē, persona alkohola reibumā centās 
bēgt un slēpties no policijas. Saņemta in-
formācija par iespējamu malkas zādzību 

Rudbāržu pagastā. 
Nesaskaņas

12. februārī Skrundā kādai ģimenei 
savstarpējas nesaskaņas, traucē kaimi-
ņus. 17. februārī Skrundā, Bērzu ielā, 
kāda persona traucē iedzīvotāju mieru.

Nodrošina kārtību
14. februārī Rudbāržu sporta zālē 

nostrādā ugunsdrošības signalizācija. 
Valentīna dienas pasākumā Rudbāržos 
tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība.

Sūdzas par noteikumiem
25. februārī Skrundas novada pašval-

dībā viesoja televīzijas raidījums “Bez 
Tabu” saistībā ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, izskata kāda iedzī-
votāja sūdzību un pašvaldības policijas 
likumisko darbību. 

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Skrundā, Skrundas novadā, 2019. gada 28. novembrī Nr. 11/2019

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2012 
„Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā”

1. Izdarīt Skrundas novada pašval-
dības 2012.gada 26.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2012 „Reklāmu, iz-
kārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu izvietošana publiskās vietās 
Skrundas novadā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 68.punkta ievaddaļu šādā 
redakcijā:

“Administratīvā atbildība, piemērojot 
naudas sodu fiziskajām personām līdz 
72 naudas soda vienībām, bet juridis-
kajām personām līdz 285 naudas soda 
vienībām, paredzēta par šādu noteikumu 
neievērošanu:”,

1.2. Izteikt 69.punkta ievaddaļu šādā 
redakcijā:

“Administratīvā atbildība, piemērojot 
naudas sodu no 3 līdz 9 naudas soda 
vienībām fiziskajām vai juridiskajām 
personām paredzēta par šādu noteikumu 
neievērošanu:”,

1.3. Izteikt 70.punkta ievaddaļu šādā 
redakcijā:

“Administratīvā atbildība, piemērojot 
naudas sodu no 2 līdz 6 nauda soda 
vienībām fiziskajām vai juridiskajām 

personām paredzēta par šādu noteikumu 
neievērošanu:”,

1.4. Izteikt 71.punktu šādā redakcijā:
“71. Administratīvā pārkāpuma pro-

cesu līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Skrundas novada 
pašvaldības struktūrvienību “Būvvalde” 
un “Pašvaldības policija” amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Skrundas novada pašvaldības Adminis-
tratīvā komisija.”,

1.5. Svītrot 72.punktu,
1.6. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:
“74. Uzsākot administratīvā pārkāpu-

ma procesu, amatpersonām ir tiesības 
dot rakstveida norādījumus reklāmas un 
vizuālās komunikācijas objekta izvieto-
tājiem, kā arī zemes, ēkas vai cita objekta 
īpašniekiem, pārvaldītājiem, apsaimnie-
kotājiem vai lietotājiem par vizuālās ko-
munikācijas objekta tehnisko un vizuālo 
sakārtošanu vai demontēšanu.”, 

1.7. Izteikt 75.punktu šādā redakcijā:
“75. Administratīvā pārkāpuma pro-

cesa veikšanas laikā amatpersonu doto 
rakstveida norādījumu neievērošanas 

gadījumā pašvaldības atbildīgā institū-
cija ir tiesīga organizēt darbu reklāmas 
un vizuālās komunikācijas objekta 
noņemšanai, izdevumus normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā piedzenot no 

reklāmas vai vizuālās komunikācijas 
objekta izvietotāja, zemes, ēkas vai cita 
objekta īpašnieka, pārvaldītāja, apsaim-
niekotāja vai lietotāja.”, 

1.8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

vienlaikus ar Administratīvās atbildības 
likumu. 

Skrundas novada domes
priekšsēdētāja L. Robežniece 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums
Saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likuma 16.pantu, kas nosa-

ka, ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās. 
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistošajos noteikumos piemērotās admi-

nistratīvās 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 administratīva-
jām 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 saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2019  
“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2012 

„Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā””
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs 
Skrundā 

Līdz 6. aprīlim Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma fotogrāfu 
Ineses Grizānes un Daiņa Ozola foto izstāde “Grafiti – pilsētas māksla”. Grafiti 
ir zīmējums vai uzraksts, kas atstāts uz ārpus telpām esošas virsmas pilsētvidē, 
piemēram, nama sienas, mūra, žoga, atkritumu tvertnes utt. Mūsdienās par 
grafiti dēvē vienu no ielu mākslas žanriem, ko tehniski dažādos stilos izpilda 
ar marķeru vai/un krāsas aerosolu: parakstu zīmējums, zīmējums. Atsevišķi 
mākslinieku veidotie grafiti jau ir pieskaitāmi modernās mākslas paraugiem. 
Izstādes autori vēlējās padalīties ar iespaidiem, kas gūti, aplūkojot grafiti 
darbus gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Parādīt vēlējāmies tos grafiti darbus, 
kas mūs ir uzrunājuši kā mūsdienu ielu mākslas darbi, kā ielu gleznas. Izstādē 
redzami grafiti zīmējumi no Latvijas, Igaunijas, Spānijas, Čīles un Argentīnas.

7. martā pl. 18.00 deju kolektīvu koncerts „Iedejo pavasari!”. Piedalās deju 
kolektīvi no Aizputes, Liepājas, Rīgas, Saldus un Kuldīgas novadiem, kā arī 
Skrundas k/n deju kolektīvi.

9. martā pl. 16.00 Skrundas k/n lielajā zālē animācijas filma “Daiļais prin-
cis”. Ieeja – EUR 1,00. Pl. 18.00 latviešu komēdija “Klases salidojums 2”. Filma 
ir turpinājums stāstam par trīs draugiem, bijušajiem klases biedriem, kuriem 
ir jāpaspēj gan uz bērēm, gan sarīkot Tomam vecpuišu balli, gan jāapmeklē 
Toma kāzas. Personīgās problēmas, “draugu būšana” un ciešais laika nogrieznis 
ievelk trīs draugus trakos piedzīvojumos. Režisors: Andrejs Ēķis. Lomās: Ainārs 
Ančevskis, Imants Strads, Juris Kaukulis, Elza Gauja, Gints Grāvelis, Daiga 
Gaismiņa, Indra Burkovska. Vecuma ierobežojums: 16+. Ieeja: EUR 3,00.

14. martā pl. 18.00 Skrundas k/n sieviešu kora “Sonante” un vīru kora 
“Ķekava” concerts.

21. martā pl. 15.00 Skrundas k/n vīru vokālā ansambļa “Vecie zēni” 30 
gadu jubilejas concerts.

25. martā pl. 13.00 piemiņas brīdis 1949. gada 25. marta deportācijas 
upuriem. Pasākums notiks Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona.

26. martā pl. 16.00 Skrundas k/n lielajā zālē animācijas filma “Tabaluga” 
(stāsts par mazu dinozauru). Ieeja: EUR 1,00. Pl. 18.00 latviešu spēfilma 
“Pilsēta pie upes”. Filmas scenārijs veidots pēc latviešu trimdas autora Gunara 
Janovska tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Režisors: Viesturs Kairišs. 
Lomās: Dāvis Suharevskis, Jozs Budraitis, Gundars Āboliņš, Agnese Cīrule 
un Brigita Cmuntova. Ieeja: EUR 3,00.

28. martā pl. 18.00 amatierteātris SAAN aicina uz pirmizrādi – Aivas Birbe-
les lugas “Zaļā zona” iestudējumu. Režisore -  Inga Ezeriete. Ieeja – ziedojums.

5. aprīlī pl. 14.00 Skrundas k/n Lietišķās mākslas studija “Skrundas audējas” 
aicina uz 60 gadu jubilejas izstādi.

Rudbāržos 
8. martā pl. 13.00 Rudbāržu jauniešu centrā (Rudbāržu muižā) Sieviešu 

dienas ROTU DARBNĪCA kopā ar Andu Vītolu. Pl. 18.00 Rudbāržu k/n Valda 
Atāla un Egona Pičnera koncerts “Visskaistākais gadalaiks”. Ieeja – bez maksas.

Raņķos
8. martā pl. 13.00 Raņķu pasākumu zālē Valdis Atāls un Egons Pičners  

aicina uz Sieviešu  dienas koncertu “Visskaistākais gadalaiks”. Gaidīsim ne 
tikai sievietes... Ieeja – bez maksas.

18. martā pl. 15.00 Raņķu pasākumu zāles virtuvē Rupjmaizes-ķiršu kūkas 
meistarklase. To vadīs “Baibas gardumi” mājražotāja Baiba Cine. Pieteikties 
pa t.29359243 līdz 16. martam.

25. martā pie Raņķu piemiņas akmens aicinām nolikt ziedus un iedegt 
svecīti, pieminot un godinot komunistiskā genocīda upuru piemiņu. 

28. martā pl. 19.00 Raņķu pasākumu zālē Vārmes amatierteātra  
“Es un Tu” L. Stumbres lugas “Kalnu tāle” iestudējums. Izrāde 2 cēlienos.
Režisore – Lida Čevere.
5. aprīlī no pl.10.00 Raņķu pasākumu zālē lielformāta ziedu meistarklase. 

Vadītāja – Jeļena Egliņa.  Sīkāka informā pa t. 29359243. Pieteikties līdz 15. 
martam.

Nīkrācē
13. martā pl. 20.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks sacensības Nakts novusā.
15. martā pl. 16.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Aizputes tautas teātris 

ar Laura Gundara izrādi “Tiritomba 2 jeb kas notiek pēc laimīgām beigām”. 
Ieeja – ziedojumi.

25. martā pl. 14.00 Lēnās pie akmens represētajiem notiks 1949. gada 25. 
marta deportācijas upuru piemiņas brīdis.

Martā interesenti tiek aicināti pieteikties uz pastalu darināšanas meistarklasi 
pie Ingas Ezerietes vai pa t. 22470402. Dalībnieku skaits ierobežots, dalības 
maksa 20,00 EUR. Visi materiāli iekļauti cenā. Meistarklasi vadīs Guna Grebe. 

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
DAINA JŪRMALE 29.03.1956. 03.02.2020.
ARNIS JĒKABSONS 28.12.1959. 07.02.2020.
OJĀRS KRĒSLIŅŠ 26.03.1935. 10.02.2020.
ARVILS ZANERIBS 20.10.1947. 15.02.2020.
ANNA ALEKSANDROVA 23.05.1926. 18.02.2020.
VISVALDIS LASMANIS 24.03.1933. 21.02.2020.

Dzimtsarakstu nodaļa ziņo 
Februārī piedzimis puisītis, otrais bērniņš saviem vecākiem.
Lai aug vesels un laimīgs!
Laulības noslēdzis viens pāris no Kuldīgas 20.02.2020. 
Aizsaulē aizgājuši 6 novada iedzīvotāji.

Bibliotēku ziņas
Skrundas pilsētas bibliotēka
24. martā pl. 16.00 Skrundas pilsētas 

bibliotēka aicina uz  tikšanos ar vairāku 
kriminālromānu  autoriem Maiju Po-
hodņevu un Modri Pelsi. Šoreiz saruna 
par grāmatu “Aliansē pret vēzi “. Stāsts 
par slima cilvēka pārdzīvojumiem, par 
piedzīvoto ārstējoties un netradicionālo 
izveseļošanās ceļu.

3. aprīlī pl.15.00 Skrundas kultūras 
nama mazajā zālē Skrundas pilsētas 
bibliotēka aicina uz literāri muzikālu 
tikšanos ar Elitu Veidemani un Raimon-
du Vazdiku.

Skrundas bērnu bibliotēka
11. martā pl. 14.30  „Cepamdiena”  

bibliotēkā.
23. martā „Bibliotēkas stunda” 

Skrundas vidusskolas 1. klašu skolē-
niem. Grāmatu maiņa.

25. martā grāmatu maiņa Skrundas 
PII „Liepziediņš”.

25. martā tematisks pasākums Skrun-
das vidusskolas 3. klašu skolēniem 
„Apkārt pasaulei”.

30. martā tematisks pasākums Skrun-
das vidusskolas 2. klašu skolēniem 
„Pārsteiguma lāde”.

31. martā tikšanās ar ornitologu, da-
bas pētnieku un grāmatas „Meža meitene 
Maija” autoru Viesturu Ķerus. Pasākums 
notiks Skrundas kultūras nama mazajā 
zālē. Aicināti visi interesenti. Pasākuma 
laiks tiks vēl precizēts. Sekojiet informā-
cijai mājaslapā!

Nīkrāces bibliotēka
Līdz 31. martam Velgas Zuntmanes 

izstāde “Fotogrāfija uz koka”.
9. martā pl. 12.00 Lasītāju kluba 

tikšanās.
Raņķu bibliotēka
No 9. marta līdz 3. aprīlim Daces 

Pušīlovas radošo darbu izstāde “Sieviš-
ķīgie vaļasprieki”.

No 9. marta līdz 3. aprīlim Jeļenas 
Egliņas lielformāta ziedu izstāde.

19. martā bibliotēka slēgta. Lasītāju 
klubs piedalās Kuldīgas Galvenās bib-
liotēkas rīkotajā Lasītāju klubu saietā.

Antuļu bibliotēka
Līdz 31. martam 20. gadsimta ap-

sveikumu kartīšu izstāde.
11. martā pl. 14.00 Antuļu bibliotēka 

aicina uz dzejas pēcpusdienu “Laiks 
sekundes skaita”. Piedalās dzejniece 
Biruta Ermansone un mūziķis Andris 
Akermanis. Būs iespēja iegādāties au-
tores dzejas grāmatu.

Atvaļinājuma dēļ Rudbāržu biblio-
tēka martā slēgta. 

12. martā visas novada bibliotēkas 
slēgtas. Mācības Kuldīgas Galvenajā 
bibliotēkā.

Skrundas novada pašvaldība līdz 2020. gada 4. jūnijam realizē Eiropas savienības fonda 
projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” Nr.9.2.4.2/16/I/039. 

Nodarbību cikls - Veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa” māmiņām ar jaunā-
kā vecuma bērniem. Nodarbības notiek Lielā ielā 1 a, Skrundas jauniešu centrā, no 
pl.10.00 – 12.00. 11. martā “Uzturs pēc 
ilgstošas slimošanas”; 18. martā “Ko 
ēdam brokastīs?”; 25. martā “Pankūku 
daudzveidība”. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Skrundas novadā martā

Skrundas jauniešu 
centrs ziņo

Arī marts jauniešu centrā būs notiku-
miem bagāts! Kā ierasts, pie mums mīļi 
gaidīts ikviens – gan mazs, gan liels, lai 
pavadītu laiku kopā! 

No 9. līdz 13. martam gatavosim rotas, 
lai priecētu sevi un citu.

No 16. līdz 20. martam ikvienam būs 
lieliska iespēja izgatavot savu “Skrundas 
spēli”.

No 23. līdz 27. martam iepazīsim di-
gitālo pasauli un diskutēsim par drošību 
interneta vidē.   

Galda hokeja entuziastu tikšanās laiks 
un vieta nemainīga – katru ceturtdienu no 
pl. 18.00 Jauniešu centra telpās pamostas 
sacensību gars! Nāc uz izmēģini arī tu!

Katru trešdienu un piektdienu Madars 
Balodis aicina izzināt Brazīļu Jiu-Jitsu un 
Grappling cīņas mākslas veidus. Madara 
vadībā iespējams arī ielūkoties program-
mēšanas pasaulē – katru trešdienu pl. 
16.00.

Paši mazākie jauniešu centra apmeklē-
tāji un viņu vecāki tiekas trešdienu rītos 
no pl. 10.00 “Māmiņu skolā”, lai būtu 
kopā, dalītos pieredzē un pavadītu laiku 
sirsnīgās sarunās.

Informāciju sagatavoja Baiba 
Eversone un Eva Behmane

Projekta “Latvijas skolas soma” norises 
Skrundas novada skolēniem 2019./20. 

mācību gada 1. semestrī
Šajā mācību gadā turpinām sadarbību ar Kultūras ministriju un atkal rea-

lizējam Skolas somas projektu, apmeklējot daudzveidīgus pasākumus. 
29. oktobrī norisinājās divi pasākumi. Skrundas vidusskolas 9. klases apmeklēja 

Olaines vēstures muzeju, lai piedalītos tā rīkotajā nodarbībā. Tā notika Pirmā pasaules 
kara vēstures izziņas maršrutā, kur 1919. novembrī risinājās kaujas starp 6. Rīgas 
kājnieku pulku un Bermonta armijas karaspēka vienībām. Nodarbības gaitā skolēni 
iepazinās ar Brīvības cīņu norisi Olaines novada un pilsētas teritorijā, interaktīvā 
veidā uzzināja par Latvijas armijas karavīru medicīnisko aprūpi un sadzīves apstāk-
ļiem ierakumos. Nodarbības noslēgumā tika izspēlēta spēle starp divām komandām, 
balstoties uz vēsturiskajiem notikumiem, kas risinājušies Bermontiādes laikā.

Tajā pašā dienā Skrundas vidusskolas 11. un 12. klasei bija mācību ekskursija, ku-
ras maršrutā bija iekļauta izzinoša ekskursija par valsts pārvaldi Latvijā. Ekskursijas 
maršrutā skolēni guva izpratni, kā organizēta vara Latvijā, kādi uzdevumi ir valsts 
un pašvaldību iestādēm, redzēja pārvaldes institūciju ēkas, kā arī caur stāstiem un 
vēsturiskiem notikumiem uzzināja par ēkām - arhitektūras un vēstures pieminekļiem 
Vecrīgā un Rīgas centrā, kurās atrodas ar valsts un pašvaldību varu saistītas institū-
cijas (Valsts prezidents, Saeima, ministrijas, tiesu vara, Rīgas pašvaldība, u.c.) vai 
kuras saistītas ar valsts varas attīstību.

Savukārt, 8. novembrī uz Skrundas vidusskolu atbrauca divi jauki aktieri no Istabas 
Teātra, lai parādītu Skrundas novada 1.-4. klašu skolēniem jauko un interesanto izrādi 
“Kaka un pavasaris”. Skolēni ar interesi iesaistījās notikumos, aktīvi līdzpārdzīvoja 
apzīmētajam logam un iesprostotajam purkšķim. 

Valsts svētku ietvaros Skrundas novada 9.-12. klašu skolēniem bija iespēja ap-
meklēt Nacionālā teātra izrādi “Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas 2. teātris”. Šī izrāde 
tapusi par godu Latvijas valsts dibināšanas gadadienai, ar ko skolēni iepazinās 
interaktīvā veidā. 

9. decembrī Skrundas novada 7. klases devās uz Rīgas Motormuzeju. Tur sko-
lēni iesaistījās tehniski radošā nodarbībā par vēja enerģiju, kā arī apskatīja muzeja 
pastāvīgo ekspozīciju. Savukārt 19. decembrī dažas dienas pirms ziemas brīvlaika 
Skrundas vidusskolas 9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties vēsturiski emocio-
nālo filmu “Dvēseļu putenis”. 

Info sagatavoja Una Blūma, Skrundas novada interešu izglītības metodiķe

Skrundas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos 
Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Skrundas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic 
darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību 
priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. 

Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veici-
nātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi: palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas 
dzīvē; iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu 
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot 
aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašval-
dībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta 
“PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ie-
tvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes 
jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska 
grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu 
un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa 
grupa - vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profe-
sionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās 
izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt 
jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī 
jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību 
un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansēju-
ma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzek-
ļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno 
sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un 
projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti 
konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2020. gada 30. martam.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 2020. gada 15. aprīlim.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta 

ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.skrunda.lv.
Projektus var iesniegt: personīgi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpo-

šanas centrā, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326;
pasta sūtījumā, adresējot Skrundas novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11, Skrundā, 

Skrundas novadā, LV-3326; elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: 
dome@skrunda.lv.

Papildu informācija: Viktorija Reine, tālrunis: 29762971, e-pasts: viktorija.
reine@skrunda.lv

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. 
decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. 
klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu 
īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām 
un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


