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Paldies par padarīto!

Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas
novada domes priekšsēdētāja
Tā bija parasta diena. Tāda pati kā
šodiena. Es todien biju aizbraukusi
uz laukiem, apsēdos šūpolēs,
kuras iekārtas gadsimta garumā
augušā kļavā. Varbūt rudenīgais
laiks, varbūt piederības sajūta
šai vietai manī raisīja domas par
cilvēkvērtībām, kuras paliek, paliek
laikā, kad mainās pasaules kārtība.
Neviens bacilis, nevieni Ministru
kabineta noteikumi neatceļ cilvēka
pamatvērtības.
Dzimta, Ģimene, Pienākums,
Brīvība, Laime, Pašapziņa,
Godīgums, Atbildība. Tās
manas iedomātās cilvēkvērtības
palīdzējušas dzīvot, mīlēt, bārties,
strādāt, sajust pasauli ilgu laiku
pirms mums.
Paņēmu tādu apbružātu,
piecdesmitajos gados pirktu koferīti,
kur viena uz otras gulēja fotogrāfijas.
Tas vīrs ar krietnām ūsām ir manas
mammas vectēvs Kārlis, kurš bija
jauneklis, kad mūsu Latvija ieguva
brīvību. Ko viņš toreiz izjuta? To
es nekad neuzzināšu, bet zinu, ka
katru gadu, tāpat kā šogad, 18.
novembrī man būs svētku sajūta.
Tā apaļīgā, mazā sieviņa ar “štoku”
rokās izskatās mazliet dusmīga,
viņa ir manas mammas ome,
viņas dzīves stāsts man vienmēr
atgādinās, ka pienākums un dzīve
nav atdalāmi. Tā smaidīgā jaunā
sieviete ar lakatiņu un priekšautu
izskatās priecīga. Tā ir mana ome
Natālija. Viņai patika stāstīt… Es
klausījos, bet visu nesadzirdēju. Kas
palika nesadzirdēts, to es nekad
neuzzināšu. Bet no viņas es vienmēr
zināšu, ka dzīvē it visā ir jāatrod
prieks. Tas jaunais staltais vīrietis un
lepnā sieviete rudzu laukā izstaro
laimi. Tikai viņi zina, ka ar viņiem
kopā ir arī trešais, tā esmu es. Šis
mirklis manī iekodējis laimes vērtību.
Fotogrāfijas ir sajaukušās, un man
pat negribas tās salikt noteiktā gadu
secībā, jo tieši šis koferītis simbolizē
paaudžu un cilvēku nospiedumus,
kas sajaucas un paliek mūsos.
Arī jums droši vi e n i r tā d s
pamatvērtību atgādinātājs. Varbūt
albumā, varbūt kastītē, varbūt
atvilktnē, datorā, telefonā. Ļaujieties
rudenim! Iespējams, tas mūs mazliet
grib apsēdināt, lai padomātu par
pašu svarīgāko, kas mums dots.
Kas tas ir? Tas ir katra paša ziņā.
Aicinu ikvienu uz mirkli apstāties
un ieskatīties savas sirds dzīlēs un
sajust, kas ir tas, kam šajā dzīvē ir
vislielākā vērtība!
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Jau kopš Skrundas novada izveides ik
gadu Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā tiek pasniegti apbalvojumi –
Goda balvas un Pateicības raksti.
Goda balva ir augstākais Skrundas
novada domes apbalvojums, ko piešķir
par sevišķiem nopelniem novada labā.
Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība,
kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas
novada labā. Skrundas novada Goda
balva ir Skrundas novada domes Apliecinājuma raksts un Goda zīme komplektā
ar naudas balvu 50,00 EUR apmērā.
Pateicības raksts ir Skrundas novada
domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam,
par sadarbību ar Skrundas novada domi.
Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgā
pasākumā 17. novembrī Skrundas
kultūras namā. Ievērojot šī brīža ierobežojumus, pasākumā var piedalīties
tikai apbalvojamās personas un aicinātie
viesi! Pasākumam varēsiet sekot līdzi
Skrundas novada pašvaldības Facebook
kontā, kā arī Skrundas TV Facebook un
YouTube kontos.

Goda balvas saņēmēji:
1. Vilnis EGLĪTIS, mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs Nīkrāces pagastā. Goda balva piešķirta par radošu, nesavtīgu, ilggadēju (23 gadi), apzinīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, sapratni un neatlaidīgu darbu Nīkrāces pamatskolas labā,
neatsakot strādāt arī brīvdienās, vedot skolas bērnus, pedagogus un vecākus uz sacensībām un citiem pasākumiem.
2. Dzidra ĀRNIECE-KRIVKO, pensionāre, grāmatas “Pa senču takām Nīkrācē” autore.

Pateicības rakstu saņēmēji:
1. Kalvis SAULĪTIS, TAEKWONDO cīņas mākslas treneris. Pateicība izteikta par ieguldījumu TAEKWONDO cīņas mākslas popularizēšanā Skrundas novadā,
apmācot cīņas mākslā bērnus un jauniešus.
2. Gunta SVARA, galvenā grāmatvede Skrundas novada pašvaldībā. Paldies par ilggadēju un godprātīgu savu ikdienišķo pienākumu (ļoti atbildīgs darbs, kuru no
malas ir grūti novērtēt) pildīšanu pašvaldībā.
3. Egils BLĪGZNA, SIA “Timber–11” valdes loceklis. Pateicība par atsaucību, sagādājot balvas Skrundas kultūras un sporta pasākumos, kā arī par savas uzņēmējdarbības attīstīšanu un paplašināšanu, būvējot būvmateriālu veikalu Skrundā.
4. Igors STANKUS, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” labiekārtošanas darbu strādnieks - par precīzu, kvalitatīvu un ātru uzdoto pienākumu izpildi, par
pašaizliedzīgu un atbildīgu attieksmi pret darbu.
5. Inese MATSATE-MATSONE, angļu valodas skolotāja Nīkrāces pamatskolā - par radošu un profesionālu pieeju mācību procesam un aktīvu dalību starptautisko
projektu īstenošanā Nīkrāces pamatskolā, kā arī Skrundas novada vārda popularizēšanu starptautiskā mērogā.
6. Artis un Zane BABRI, SIA “Ting Print” īpašnieki - par aktīvu iesaistīšanos Skrundas kultūras dzīves bagātināšanā, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu
“Ventastega”, kā arī aktīvi darbojoties savā sietspiedes uzņēmumā, popularizējot Skrundas novada vārdu pasaulē.
Noslēgumam tuvojas darbi
Klusajā, Pērkona un Upes ielās

Šogad tradicionālā lāpu gājiena vietā aicinām
Latvijas dzimšanas dienu atzīmēt citādāk.
Ja svētkos nevaram mēs visi kopā būt,
Tad sveiksim šogad citādāk, lai Latvija to jūt!

18. novembrī no pl. 17.00 līdz 21.00 pasākums “Ar svētku sajūtu Skrundā”.
Aicinām izstaigāt un pakavēties izgaismotajās pieturvietās - Skrundas vidusskola, Skrundas kultūras nams,
Skrundas estrāde un pastaigu takas galā pie lielā karoga - un sajust savu piederību mūsu pilsētai, novadam
un Latvijai. Tradicionāli aicinām arī nolikt svecīti ar labo domu pie Skrundas ev. lut. baznīcas.
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Septembra sākumā trīs ielās Skrundas
pilsētā tika sākti seguma atjaunošanas
darbi. Pamatojoties uz Skrundas novada
pašvaldības iepirkuma Nr. SNP/2020/6
“Seguma vienkāršotā atjaunošana Klusā, Upes un Pērkona ielā” rezultātiem,
līgums tika noslēgts ar SIA “CTB”.
Būvizmaksas kopā veido 161 165,49
EUR (ieskaitot PVN).
Šobrīd būvniecības darbi tuvojas
noslēgumam, ir pabeigta asfalta virskārtu ieklāšana, paceltas akas, izbūvēti
pieslēgumi. Ielu nodošana plānota novembra beigās.
Jūnijā tika sasaukta domes ārkārtas
sēde, kurā Skrundas novada domes deputāti atbalstīja investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai saņemtu aizdevumu projekta
“Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā
seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana” īstenošanai. Atbilstoši Ministru
kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu
Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem
un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai
saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.2.3.
punktam, līdz pieteikuma iesniegšanai
VARAM, investīciju projekta pieteikums tika saskaņots ar Kuldīgas novada
pašvaldību.
Pateicoties šai iespējai, Skrundā ir
sakārtotas trīs ielas, kuru atjaunošana
bija iekļauta arī Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam
investīciju plānā.
Informāciju apkopoja - Iveta
Rozenfelde, Skrundas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Pagastu ziņas

ĪSUMĀ

Mainās autobusu
pienākšanas laiks

Ceļa stāvokļa uzlabošanās dēļ no
2020. gada 1. novembra maršruta
Nr.7402 Liepāja–Skrunda–Kuldīga
autobuss, kas no Kuldīgas autoostas
no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc plkst.8.00, galapunktā pienāks
plkst.10.15. Tāpat reiss, kas Liepājas
autoostā no pirmdienas līdz sestdienai
tiek uzsākts plkst.10.45, tiks noslēgts
plkst.13.00. Līdz šim autobusi galapunktā pienāca attiecīgi plkst.10.35 un
13.20. Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka
statistiku par reisa pieprasījumu veido
pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.
Par konstatētiem biļešu tirdzniecības
pārkāpumiem pasažieri var ziņot
mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts
laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.

Izsniegs maskas

No 4. novembra Skrundas novada
p/a “Sociālais dienests” izsniegs
bezmaksas vienreizlietojamās maskas maznodrošinātām un trūcīgām
personām. Tās varēs saņemt, ierodoties Skrundas novada p/a “Sociālais
dienests” pēc pārtikas pakām vai arī
jebkurā citā reizē iestādes darba laikā.
Maskas varēs saņemt arī pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka. Katrai
personai tiks izsniegts iepakojums
ar 10 vienreizlietojamām maskām.
Skrundas p/a “Sociālais dienests”
t. 63331295, sociālās darbinieces
Raņķos un Rudbāržos – t. 29481085,
Nīkrācē – 29254339.

Zīmēšanas konkurss

Rudbāržu pagasta bērni un jaunieši aicināti piedalīties zīmēšanas
konkursā “Mana Latvija”. Zīmējumi
līdz 12. novembrim jāiesniedz personīgi Rudbāržu pagasta jaunatnes
darbiniecei Inesei Ozoliņai. Tie tiks
ievietoti Rudbāržu pagasta Facebook
lapā un ikviens varēs nobalsot par
savu favorītu. Rezultāti tiks paziņoti
18. novembrī. Sīkāka informācija pa
t. 26261729.

Mobilā diagnostika

12. novembrī no plkst. 10.00 līdz
17.00 Kuldīgas ielā 4, Skrundā,
mobilā diagnostika. Aicinām veikt
pierakstu uz konkrētu laiku, zvanot
pa t. 27020119.

Āra klase

Skrundas novada pašvaldība kopā
ar Skrundas vidusskolu šogad pasākuma “Meža dienas 2020” laikā pie
Skrundas vidusskolas izveidojusi
āra klasi. Par „Meža dienas 2020”
projekta līdzekļiem tika izgatavota
tāfele un soli, bet laukuma izveide tika veikta par pašvaldības un
vidusskolas līdzekļiem. Āra klasi
galvenokārt izmantos skolēni dažādu
mācību priekšmetu apgūšanai svaigā
gaisā. Darbus veica SIA “Taku meistars” un projekta kopējās izmaksas
ir nedaudz vairāk par 2000 EUR.
Latvijas Pašvaldību savienība arī
šogad Meža dienu laikā īsteno projektu “Meža nozare: skaista ainava
un mežsaimniecība ekonomikai”.
Latvijas sabiedrība aicināta pievērst
uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku,
dendroloģisko stādījumu stāvoklim
un palīdzēt risināt to labiekārtošanu.
“Meža dienu 2020” moto: „Veidosim
skaistu ainavu un domāsim par mežu
kā teritorijas attīstības veicinātāju!”.
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Nīkrāces pagastā

Oktobrī esam sakopuši pagasta teritoriju, pļaujot zāli, grābjot nobirušās lapas,
sakopuši piemiņas vietas. Dažiem pašvaldības autoceļiem tiek atjaunots grants segums un notiek greiderēšanas darbi. Dzeldā ir uzstādītas video novērošanas kameras.
Oktobra sākumā atklājām pastaigu un atpūtas parku “Labirints”. Pavasarī iniciatīvu
grupa sagatavoja projekta pieteikumu Skrundas novada pašvaldības izsludinātajam
projektu konkursam “Mēs Skrundas novadam!” un ieguva atbalstu 500,00 EUR.
PALDIES visiem, kas strādāja, lai šī vieta taptu! Šeit, izveidotajā parkā, ir iespējams izstaigāt akmens labirintu, ar basām kājām izbaudīt sajūtu taku un caur koku
labirintu nonākt atpūtas zonā, kur ikvienam ir iespēja savā draugu lokā atpūsties.
Esam izveidojuši ugunskura vietu, sagādājuši pirmo malku iekuram. Aicinu, nākot
uz atpūtas zonu draugu kompānijā, ņemt līdzi savu malku un kādu pagalīti atstāt
arī citiem, noliekot to malkas novietnē. Pēc atpūtas izbaudīšanas aicinu aiz sevis
šo vietu sakopt. Lai mūsu izveidotais pastaigu un atpūtas parks “Labirints” priecē
pagasta ļaudis un viesus! Laipni aicināti to izbaudīt!
Savukārt Skrundas novada iedzīvotāji, kuri piedalījās izzinošā braucienā pa Skrundas novadu, mūsu pagastā apskatījās Lēnu muižu, kuru šobrīd atjauno. Bija iespēja
iepazīties arī ar muižas īpašnieci Lieni Zvīdriņu. Ekskursanti izstaigāja jaunatklāto
pastaigu un atpūtas parku “Labirints”, aplūkoja vēstures istabu un apskatījās kluba
“Liepājas pozitīvs” veidoto fotoizstādi “MANS”.
Nīkrāces bibliotēkā pirmsskolas bērni iepazinās ar dažādām grāmatām un kopīgi
veidoja dārzeņu kolekciju. Visu oktobri bija aplūkojama Ilzes Zaneribas nozīmīšu
kolekcija. Vēl joprojām var apskatīt fotogrāfu grupas Liepājas pozitīvs 13 darbus
no izstādes “Pietura Nr. 16”.
Aicinu iedzīvotājus šajā tumšajā diennakts laikā lietot atstarotājus vai atstarojošās
vestes. Saudzēsim viens otru!
Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā

Oktobrī pagasta dzīve ritēja ierasto gaitu, neskatoties uz to, ka daudzas ieceres
izjauca ieviestie COVID-19 ierobežojumi. Tika atceltas jauniešu centra plānotās
aktivitātes, teātra izrāde un nenotika arī sportiskās aktivitātes. Arī pagasta pārvalde
strādā nedaudz citādāk - klātienes vizītes aicinām iepriekš pieteikt pa tālruni. Būsim
saprotoši un atbildīgi!
Pagasta teritoriju atbrīvojām no kritušām lapām, darbojāmies pie labiekārtošanas
darbiem. Tika greiderēti ceļi un saplānoti darbi, kas paveicami līdz ziemas sezonas
sākumam.
Rudbāržu bibliotēkā noritēja vilnas glezniņu meistarklase un ikviens interesents
varēja aplūkot Ingas Ozolas fotoizstādi “Skaistākas par saulrietiem var būt tikai
rītausmas”. Ir pabeigts arī bibliotēkas kosmētiskais remonts un sakārtota elektroinstalācija.
1. novembrī ikviens varēja doties nūjot Latvijas Veselības sporta nedēļas “Now
WeMove” ietvaros.vVisiem vēlu stipru veselību!
Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Inese Ivāne

Raņķu pagastā

Oktobris aizsākās ar jauku pasākumu – tikšanos ar Roberto Meloni. Diemžēl tālākos plānotos pasākumus nācās atcelt. Bet saimnieciskie darbi turpinājās. Strādājam
Irbes kapsētā pie zvanu torņa atjaunošanas. Tika atjaunots grants segums Grieznieki–Ērgļi un Kaķuleju ceļiem, kā arī Bišavas–Gulbji ceļa atsevišķiem posmiem. Tika
nogreiderēti visi grants seguma ceļi un ielas. Gatavojam dekorācijas, lai noformētu
teritorijas Latvijas gadadienai. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinu iepazīties ar
jaunajām mājokļu apsaimniekošanas izmaksām, ar kurām varat iepazīties Skrundas
komunālās saimniecības mājas lapā.
Vēl pavisam nedaudz laika palicis, lai iesniegtu priekšlikumus par līdzcilvēkiem,
kuriem būtu jāpasaka paldies par viņu ieguldījumu Raņķu pagasta saimnieciskajā,
sabiedriskajā, sporta, kultūras, labdarības vai citā nozīmīgā jomā. Pretendentus
sveiksim 14. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.
Šogad pasākums notiks Sudmalnieku birzī. Tajā ar koncertprogrammu uzstāsies
Milleru-Balandīnu ģimene un draugi. Būs dzīvās uguns šovs.
Lūgums sekot līdzi informācijai, jo pasākumu laiki un vieta var tikt mainīti.
Apmeklējot pasākumus, ievērosim tā brīža noteikumus, lai pasargātu sevi un citus
no saslimšanas.
Raņķu bibliotēkā vēl arī novembrī būs skatāma fotoizstāde par baznīcu zvaniem.
Ir apdarīti rudens darbi un, iespējams, paliek nedaudz vairāk brīvā laika. Aicinu
izzināt un apkopot savas dzimtas, savu māju un pagasta vēsturi!
Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

“Paziņojums dzīvokļu īpašniekiem
par dzīvojamo māju uzturēšanas un
apsaimniekošanas darbu tāmēm 2021.gadam
Pēc likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas - pieņemšanas
aktu nav pārņēmusi dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas maksu aprēķina pēc Ministru kabineta 2017. gada 11.
jūlija noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, turpmāk - MK noteikumi Nr.
408, (stājušies spēku zaudējušo Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra
noteikumu Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” vietā). MK noteikumu Nr. 408 1. pielikumā
noteikts, kā veido dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu
tāmi kalendāra gadam.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 408 10. punktam par aprēķinātajiem pārvaldīšanas
maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļu
īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu,
kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas
darbu plānu.
Dzīvokļu īpašnieki ar tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas plānu var iepazīties
no 2020. gada 15. oktobra pie SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
nekustamā īpašuma pārvaldnieka (iepriekš piesakot laiku pa tālruni 28009972 vai
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mājaslapā www.sks.lv sadaļā Apsaimniekošana).
Dzīvokļu īpašnieki ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā kopš paziņojumā norādītās
dienas pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas
darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Pārvaldnieka izveidotais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas
maksājumi stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri vai pārvaldnieka noteiktā citā
termiņā atbilstoši MK noteikumu NR. 408 18. punktam: ja sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nav bijusi lemttiesīga vai tajā nav pieņemts lēmums; ja dzīvokļu
īpašnieku kopība noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par uzturēšanas darbu
plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu; ja dzīvokļu īpašnieku kopība
noteiktā termiņā nav pieņēmusi lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību
pārņemšanu.
Norādāms, ka, pieņemot lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas
maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, dzīvokļu īpašnieku kopība:
1) nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas;
2) nevar atteikties no dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas;
3) var pieņemt lēmumu par atšķirīgu plānojuma izmaksu noteikšanu, norādot
priekšlikumu pārvaldīšanas darbības nodrošināšanai (piemēram, cits pakalpojuma
sniedzējs, citas darba veikšanas metodes);
4) var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remonta atjaunošanas vai
pārbūves finansējuma avotu;
5) var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remontu, atjaunošanas vai
pārbūves darbu veikšanas laiku un finansējuma sadalījumu par gadiem;
6) var pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas nodrošināšanu bez pārvaldnieka
starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu īpašnieku atbildību;
7) var pieņemt lēmumu par apdrošināšanas izmaksu ietveršanu tāmē;
8) var pieņemt lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
9) var pieņemt lēmumu par personas pilnvarošanu dzīvokļu īpašnieku kopības
saziņai ar pārvaldnieku.
Pēc Dzīvokļa īpašuma likuma dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas īpašuma tiesības
nostiprinājusi zemesgrāmatā; likumā noteiktās normas, kas nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, pienākumus un atbildību, ir arī personai, kas ir dzīvokļa īpašuma ieguvējs
līdz dzīvokļa īpašuma pirmreizējai reģistrēšanai zemesgrāmatā.”

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski
Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.
1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti
un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas
termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā
vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv
iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu
izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā
īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas.
Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.
Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība
ir noteikusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams
kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.
lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa
tuvošanos.

Aicina iedzīvotājus pārliecināties par īpašuma
iekšējā elektrotīkla drošību

Pērn Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) reģistrējis kopumā
ap 9000 ugunsgrēku, no kuriem aptuveni 3300 izcēlušies dažādās dzīvojamās
un nedzīvojamās ēkās. Katru trešo ēku ugunsgrēku izraisījusi klienta īpašumā
esoša nedroša elektroinstalācija vai bojātas elektroierīces. AS “Sadales tīkls”
uzsver: novecojis vai nekvalitatīvs iekšējais elektrotīkls bojā ikdienā izmantojamās elektroiekārtas un rada ne vien ugunsgrēku, bet arī elektrotraumu
riskus. Iestājoties gada tumšajam un aukstajam laikam, kas var palielināt
elektroierīču lietošanas intensitāti, iedzīvotāji tiek aicināti pārliecināties, ka
īpašuma iekšējais elektrotīkls ir drošs, un nepieciešamības gadījumā tā tehnisko
pārbaudi vai remontdarbus uzticēt sertificētam speciālistam.
Nedroša elektroinstalācija, kā arī savu laiku nokalpojušas, bojātas elektroierīces ir
bieži ugunsgrēku cēloņi. Ja juridiskajiem vai privātajiem klientiem piederošie iekšējie elektrotīkli ir nolietojušies, bojāti vai nepareizi ierīkoti, rodas strāvas noplūde,
kas var ne vien bojāt pie strāvas pieslēgtas ierīces, bet izraisīt arī īssavienojumu un
materiālu aizdegšanos. Nereti īssavienojumi rodas elektroinstalācijas savienojumu
vietās, piemēram, kontaktligzdās.
Elektroinstalācija jāpārbauda vismaz reizi 10 gados
Parasti elektroinstalācijas vadi ir paslēpti sienās, neļaujot iemītniekiem redzēt to
reālo stāvokli, tomēr, gluži kā veicot tehnisko apkopi automašīnai, arī elektroinstalācija ir regulāri jāpārbauda un jāuztur drošā stāvoklī. Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem, katram nekustamā īpašuma īpašniekam vismaz reizi 10 gados jāpārbauda
gan elektroinstalācija, gan arī zemējuma un zibensaizsardzības ierīces. Ja noteiktais
termiņš ir nokavēts, tad pārbaude jāveic nekavējoties! Ja apgaismojuma spuldzi
iedzīvotāji visbiežāk nomaina paši, tad elektrotīkla pārbaudi un izbūvi gan jāuztic
tikai sertificētiem speciālistiem. Sertificēto speciālistu kontaktinformācija pieejama
Latvijas Elektriķu brālības mājas lapā www.leb.lv vai Latvijas Elektroenerģētiķu
un Energobūvnieku Asociācijas mājas lapā www.bleea.lv.
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2020. gada 15. oktobra domes ārkārtas sēde
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Administratīvie jautājumi

Dome nolēma palielināt par 92 646,29 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši eiro, divdesmit deviņi centi) ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Skrundas novadā” kopējo finansējumu, kā arī veidot ERAF projektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
ietvaros infrastruktūru SBSP par kopējo summu 490 736,97 EUR (četri simti deviņdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši eiro, deviņdesmit septiņi centi), no tiem ERAF finansējums – 413 917,76 EUR (četri
simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, septiņdesmit seši centi), pašvaldības finansējums – 54 783,23 EUR (piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro divdesmit trīs centi), valsts
budžeta dotācija pašvaldībām – 18 261,08 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, astoņi centi).

2020. gada 22. oktobra domes ārkārtas sēde

Administratīvie jautājumi

Dome precizēja Skrundas novada domes 15.10.2020. sēdes (prot. Nr. 15, 1.§) lēmuma “Par papildus finansējuma nepieciešamību projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai Skrundas novadā” realizācijai” lemjošo daļu un izteica to šādā redakcijā:
“3.1. palielināt par 92 646,29 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit seši eiro, divdesmit deviņi centi), ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā” kopējo finansējumu,
3.2. veidot ERAF projektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros infrastruktūru SBSP par kopējo summu 490
736,97 EUR (četri simti deviņdesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši eiro, deviņdesmit septiņi centi), no tiem ERAF finansējums – 413 917,76 EUR (četri simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit
euro, septiņdesmit seši centi), pašvaldības finansējums – 51 131,02 EUR (piecdesmit viens tūkstotis simts trīsdesmit viens euro, divi centi), valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 21 913,29 EUR (divdesmit viens
tūkstotis deviņi simti trīspadsmit euro, divdesmit deviņi centi),
3.3. kontroli par lēmuma izpildi uzdot p/a “Sociālais dienests” direktorei, projekta vadītājai Andai VĪTOLAI.”.

2020. gada 29. oktobra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas
2014.-2020. gadam rīcības un investīciju
plānu (plāns aktuāls līdz administratīvi
teritoriālai reformai 2021. gadā).
Dome apstiprināja noteikumus ,,Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas
10.-12. klašu izglītojamajiem Skrundas
vidusskolā”.
Dome nolēma ar Goda balvu apbalvot
Vilni EGLĪTI un Dzidru ĀRNIECIKRIVKO, Pateicības rakstu pasniegt
Kalvim SAULĪTIM, Guntai SVARAI,
Egilam BLĪGZNAM, Igoram STANKUS, Inesei MATSATEI-MATSONEI,
Artim un Zanei BABRIEM.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pārdot nekustamos
īpašumus: zemi Kalēju ielā 1A, Skrundā,
ar kopējo platību 1211 m2, par 850,00
EUR (astoņi simti piecdesmit euro, nulle
centi); zemi “Pie Mazkripām” Skrundas
pagastā, ar kopējo platību 13500 m2, par
1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti
euro, nulle centi); zemi Ventas ielā 1A,
Skrundā, ar kopējo platību 1805 m2,

par 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi
simti euro, nulle centi); dzīvokli “Pumpuri”-14 Skrundas pagastā, ar kopējo
platību 34,6 m2, par 800,00 EUR (astoņi
simti euro, nulle centi).
Dome nolēma no 07.10.2020. izbeigt
nomas līgumu par telpām Kalēju ielā
6, Skrundā, ar kopējo platību 12,1 m2;
no 14.10.2020. telpu nomas līgums tika
izbeigts ar SIA “MAIJA APTIEKA”
par telpām “Pagasta padome” Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību
26,5 m2.
Dome nolēma uz vienu gadu slēgt
telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas
Pasts” (reģistrācijas Nr. 40003052790,
juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lidosta
“Rīga”, Mārupes novads) par telpu Nr. 1
ēkā “Pagasta padome”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību 26,5 m2,
nosakot telpu nomas maksu 7,40 EUR
(septiņi euro, četrdesmit centi) mēnesī
un PVN likumos noteiktā kārtībā un
apmēros.
Dome nolēma uz pieciem gadiem
iznomāt zemes vienības daļu 0,05 ha
platībā nekustamā īpašumā „Lapiņas”,
Nīkrāces pagastā, lietošanas mērķis –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes
vienības nomas maksa gadā 0,5% apmē-

rā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne
mazāka kā 3 EUR (trīs euro, nulle centi).
Dome nolēma uz desmit gadiem iznomāt zemes vienības Rudbāržu pagastā,
0,1 ha un 0,05 ha platībā, nomas maksu
gadā katrai nosakot 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāku
kā 28 EUR. Zemes lietošanas mērķis –
0801 – komercdarbības objektu apbūve.
Dome noteica zemes vienībām Skrundā statusu – starpgabals: Amatnieku
iela 25A, Amatnieku iela 27A, Amatnieku iela 31A, Amatnieku iela 33A,
Amatnieku iela 35A, Amatnieku iela
37A, Amatnieku iela 39A, Amatnieku
iela 41A.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Apses” Nīkrāces pagastā un
atdalāmo zemes vienību 13 ha platībā
pievienot nekustamajam īpašumam
„Lejupes”. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda dzīvokli Jubilejas
ielā 3-21 un Jubilejas ielā 4-4, Rudbāržos; dzīvokli Ziedu ielā 5-5, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā.
Dome apstiprināja SIA “Topoprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma

Skrundas novada pašvaldības policija informē
par notikumiem oktobrī
Bojā īpašumu

1. oktobrī saņemta informācija, ka
apzīmēta Skrundas kultūras nama siena.
Vainīgā persona noskaidrota, veiktas
pārrunas ar skolēniem. Par Nīkrāces
pagastā esošā īpašuma “Lankalni”
sabojāto žogu uzsākts administratīvā
pārkāpuma process. 13. oktobrī saņemta informācija, ka bērnu laukumā pie
Skrundas kultūras nama ir sabojātas
šūpoles. Pēc videonovērošanas kameru
ierakstu pārbaudes tika atrastas vainīgās
nepilngadīgas personas.

Apseko teritoriju, nodrošina kārtību

2. oktobrī pastaigu un atpūtas parka
atklāšanas svētku laikā tika apsekota
Nīkrāces pagasta teritorija. 3.oktobrī
Rudens triatlona laikā tika nodrošināta
sabiedriskā kārtība, tika slēgtas ielas.

Risina konfliktus

5. oktobrī saņemta telefoniska informācija, ka kāds Dārza ielas iedzīvotājs
Skrundā zvana paziņam un lamājas
ar necenzētiem vārdiem. Ar zvanītāju
veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums.
Nācies risināt konfliktus, kas radušies
alkohola ietekmē. Bijuši arī strīdi kaimiņu starpā.

Pārkāpj noteikumus

Saņemtas ziņas par alkohola lietošanu
gan sabiedriskās vietās, gan nepiederošās telpās. 19. oktobrī saņemta informācija, ka uz autoceļa P-116 guļ cilvēks.

SKRUNDA

Izbraucot uz vietas, tika konstatēts, ka
uz ceļa apmales atrodas cilvēks alkohola
reibumaā. Persona pārbaudīta un nogāgāta savā dzīvesvietā.

Pārbauda pašizolāciju

Oktobrī vairākas reizes pārbaudītas
personas, kurām ir jāievēro pašizolācija,
atbraucot no ārvalstīm.

Nedienas ar dzīvniekiem

9. oktobrī uz A-9 šosejas pie pieturas
“Stalmaņi” atrasti divi medību suņi,
kuri tika nogādāti saimniekam Skrundas
novadā. 12. oktobrī Skrundā, Celtnieku
ielā, atrasta beigta lapsa. Informācija
nodota atbildīgajam dienestam. Sūdzības
bijušas arī par bezsaimnieku kaķiem.

rīki - 30 m garš zvejas tīkls un viens zvejas murds. Diviem makšķerniekiem tika
izteikts aizrādījums par klāt neesošām
makšķerēšanas kartēm. Reida laikā tika
apgūtas iemaņas darbam ar eholotu. Par
konstatētajiem pārkāpumiem tika sastādīts akts (lēmums par nelikumīgi izmantoto zvejas rīku atrašanu un izcelšanu/
iznīcināšanu). 29. oktobrī kopā ar Valsts
policijas darbiniekiem tika veikts reids,
kura laikā tika pārbaudītas personas,
pie kurām varētu glabāties bezakcīzes
cigaretes. Šādas cigaretes tika atrastas.

Satiksmes noteikumi

15. oktobrī Skrundas novada pašvaldības policijas darbinieki Transporta un
sakaru institūtā Rīgā apmeklēja bezpilota gaisa kuģu (dronu) lietošanas kursus
un ieguva sertifikātu dronu vadīšanā.

20. oktobrī, pārbaudot videonovērošanas kameru ierakstus, tika konstatēts,
ka 2020. gada 17. oktobrī plkst.15.10
Nīkrāces pagasta Dzeldā, Ozolu ielas 3 stāvlaukumā, agresīvi brauca
CHRYSLER 300 C markas automašīna. Pārkāpuma materiāls nodots Valsts
policijai.

16. oktobrī ar dronu novērota Venta.
Pārkāpumi netika konstatēti. 27. oktobrī
notika reids Ventā sadarbībā ar Liepājas
reģionālās vides pārvaldes galveno inspektoru Jāni Sprugevicu un inspektoru
Viesturu Cimermani. Maršruts veda no
Skrundas tilta līdz Raņķiem. Reida laikā
tika pārbaudīti pieci makšķernieki, kas
makšķerēja no upes krasta, kā arī tika
apsekotas vietas, kur varētu būt izvietoti
tīkli vai citi zvejas rīki. Reida laikā no
upes tika izcelti nelegāli izvietoti zvejas

26. oktobrī saņemta informācija, ka
Skrundā, Dārza ielā, tiek vesti gruži tam
neparedzētā vietā. Aizbraucot uz notikuma vietu, šis fakts apstiprinājās, vainīgā
persona tika brīdināta par administratīvo
atbildību. Atkritumi tika savākti un vieta
sakopta.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Aleksandrs Demčenko
Informāciju apstrādāja Ieva
Benefelde

Apmeklē kursus

Dodas reidos
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“Jaunrobežnieki” Raņķu pagastā zemes
vienības sadalīšanu un atdalāmai zemes
vienībai 0,0187 ha platībā noteica nosaukumu “Jaunrobežnieki tornis”. Zemes
vienības lietošanas mērķis – 1201 – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve. Paliekošai zemes vienībai
0,3067 ha platībā un uz tās esošām ēkām
atstāja adresi “Jaunrobežnieki”. Zemes
vienības lietošanas mērķis – 1201 – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve.
Dome apstiprināja SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma “Vidusvidenieki” Skrundas pagastā zemes
vienības sadalīšanu un atdalāmai zemes
vienībai 1,21 ha platībā piešķīra nosaukumu “Vidi”. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paliekošai zemes vienībai 3,05 ha platībā
atstāja nosaukumu “Vidusvidenieki”,

zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamā
īpašuma Bānīša ielā 14A, Skrundā,
zemes vienības sadalīšanu un atdalāmai
zemes vienībai 0,4498 ha platībā piešķirt
adresi Bānīša iela 14B, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve. Paliekošai
zemes vienībai 0,1990 ha platībā un uz
tās esošai ēkai atstāt adresi Bānīša iela
14A, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma Pils ielā 8, Skrundā, zemes
vienības sadalīšanai.
Dome nolēma no 31.10.2020. izbeigt ar biedrību “Tersanctus” (reģ.
Nr.40008163429, juridiskā adrese E.
Tisē iela 75-21, Liepāja) noslēgto telpas
nomas līgumu adresē “Sieksātes pagasta
nams”, Sieksātē, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā.

Izsludinām pieteikšanos uz
jaunveidojamā Kuldīgas novada
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
amatiem Kuldīgas novada 2021. gada
pašvaldību vēlēšanām.

Saskaņā ar 2020. gada 27. oktobra apvienojamo novadu Kuldīgas,
Skrundas un Alsungas novada
domes deputātu kopsapulces lēmumu “Par jaunā Kuldīgas novada
vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumu iesniegšanu” (protokols
Nr.1, p.2), tiek izsludināta jaunā
Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās
uz Kuldīgas novada 2021. gada
pašvaldības vēlēšanām.
Pieteikuma termiņš līdz 2020. gada
13. novembrim plkst. 16.00
Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:
• Tiesiskais regulējums: Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums;
• Latvijas pilsonība, ne jaunāks par
18 gadiem, latviešu valodas prasme,
vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• Nedrīkst būt Saeimas vai pašvaldības domes deputāts.
Pieteikt kandidātus drīkst:
• Partijas, partiju apvienības;
• Kuldīgas, Skrundas un Alsungas
domes deputāts;

NĪKRĀCE

RAŅĶI

• Vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10
balsstiesīgie pilsoņi).
Katrs pieteicējs drīkst pieteikt tik
kandidātu, cik vēlēšanu komisijas
locekļu (ne vairāk par 9).
Novada vēlēšanu komisijā, ko
izveido 2021. gadā paredzētajām
pašvaldības vēlēšanām, var ievēlēt
arī personas, kuras ir pēc 2017. gada
pašvaldību vēlēšanām izveidotās
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas
novada vēlēšanu komisijas locekļi.
Pieteikumus rakstiski aizpildītus
(ievērojot normatīvo aktu prasības
par dokumentu spēkā esamību) var
iesniegt vai iesūtīt pa pastu papīra
formātā Kuldīgas novada pašvaldībā,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas
novadā;
Pieteikumus elektroniski aizpildītus (ievērojot normatīvo aktu prasības par drošu elektronisko parakstu
un elektronisko dokumentu iesniegšanas prasības) var iesniegt, nosūtot
uz e-pasta adresi dome@kuldiga.lv
vai iesniedzot portālā www.latvija.lv.
Pieteikuma veidlapu var lejupielādēt mājas lapā www.skrunda.lv.

RUDBĀRŽI
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Ar pašvaldības atbalstu īstenoti vairāki projekti

Nīkrāces pagasta neformāla iedzīvotāju grupa (kopumā 27 dalībnieki)
Nīkrāces pagastā izveidoja pastaigu un
atpūtas parku “Labirints”.
Projekta laikā darba grupas dalībnieki
veica katram uzticētos pienākumus. Tika
izpļauta aizaugusī teritorija, izzāģēti
liekie un sausie koki, sagādāti materiāli,
lai var izgatavot atkritumu tvertnes,
sagādāti materiāli akmens labirintam
un baskāju takai. Izgatavots foto rāmis
un izveidota malkas novietne. Vienpadsmit personas atbalstīja projektu ar savu
artavu, ziedojot nepieciešamās lietas, lai
projekts tiktu realizēts.
Izveidotajā parkā ir iespējams izstaigāt akmens labirintu, ar basām kājām
izbaudīt sajūtu taku un caur apšu birzs
labirintu nonākt atpūtas zonā. Ir izveidota ugunskura vieta, malkas novietne,
soliņi, atkritumu tvertnes, informācijas
norādes un galds ar soliem. Teritorija ir
apzaļumota. Papildus plānotajām aktivitātēm ir īstenotas vēl citas lietas, kas
nebija paredzētas projektā.
Interesentu kopa “Latvijai 101” atjaunoja veļas žāvētavu aprūpes namā
“Valtaiķi”. Kopā ir apvienojušies vairāki
aprūpes nama “Valtaiķi” darbinieki. Projekta laikā tika atjaunota veļas žāvētava.
Nama iemītnieku drēbes tiek mazgātas
un žāvētas regulāri, tāpēc atjaunotā
veļas žāvētava ir liels ieguvums nama
ikdienas dzīvē. Tā uzlabo iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un padara pievilcīgāku
vidi. Tika iegādāti kokmateriāli, metāla
jumta segums, skrūves un krāsa, kā arī
daudzgadīgo puķu stādi.
Biedrība “SOMA” īstenoja projektu
“Krāsu spēles uz asfalta”. Biedrības
darbība ir saistīta ar sabiedrības izglītošanu un sabiedriskām aktivitātēm.
Projekta mērķis bija radīt vidi bērniem
aktīvai laika pavadīšanai, spēlējot krāsu
spēles uz asfalta. Projekts tika īstenots

Skrundas vidusskolas sporta laukumā,
dodot iespēju dažāda vecuma bērniem un
pusaudžiem aktīvi pavadīt brīvo laiku,
iesaistoties āra aktivitātēs. Ir uzzīmētas
9 krāsu spēles uz sporta laukuma asfalta.
Projektu īstenoja 5 biedrības biedri.
Interešu kopa “Atpūtai un veselībai
– 2020” īstenoja projektu “Peldvietas
labiekārtošana Raņķu ciemā”. Interešu
kopā ir apvienojušies 7 Raņķu pagasta
aktīvie iedzīvotāji. Projekta mērķis –
pilnveidot aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanas iespējas Raņķos. Projekta
laikā veiktie darbi ir turpinājums 2018.
gadā uzsāktajiem pasākumiem vides
sakārtošanai un piemērošanai aktīvās
atpūtas cienītājiem, lai pilnvērtīgi izmantotu tos dabas resursus, ko sniedz Venta.
Tagad izbūvētas kāpnes ērtākai ieiešanai
un iznākšanai no ūdens, uzbūvēta pārģērbšanās kabīne, uzstādīti soliņi, kur
apsēsties vai novietot drēbes un fizisko
aktivitāšu veicināšanai ierīkoti dažāda
augstuma vingrošanas stieņi.
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju
interešu kopa apvienojusi daudzdzīvokļu
mājas Pils ielā 4 iedzīvotājus. Projekta
laikā tika atjaunota veļas žāvētava, kura
izveidota līdz ar mājas uzcelšanu 1986.
gadā. Papildus tika sakārtots mājas
pagalms. Darbs pie veļas žāvētavas
atjaunošanas tika uzsākts 18. jūlijā un
pabeigts 15. augustā. Tagad veļu droši
var žāvēt visā nojumes platumā, lietus
netraucēs.
Interešu kopa “Skrundas sporta darba
organizatori un atbalstītāji” īstenoja
projektu “Tiesnešu namiņa atjaunošana
Skrundas vidusskolas sporta laukuma
teritorijā”. Projekta idejas īstenošanai
apvienojušies Skrundas vidusskolas
sporta skolotāji, sporta dzīves organizētāji un aktīvisti. Projekta laikā tiesnešu
namiņam tika demontēts vecais šīfera
jumta segums, satrupējušās jumta se-

guma konstrukciju daļas nomainītas ar
jaunām, uzlikts jauns profilētā skārda
jumta segums, ārdurvis apdarinātas ar
skārdu, uzlabojot durvju drošību. Logam iestiklota 1 tukšā rūts un logiem
priekšā novilkts plastikāta aizsargsiets,
lai pasargātu logus no nejauši lidojošām
bumbām. Atjaunots namiņa ārsienu
krāsojums.
Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “Bites” īstenoja projektu “Zaļā klase”.
Projektā tika atjaunots zaļās klases jumta
segums un izveidots mini dārziņš kastēs.
Tika nomainīts jumts, kurš jau bija savu
laiku nokalpojis. Mini dārziņš kastēs dos
iespēju jebkuram priecāties par uzdīgušo
stādu. Tā nozīme skolas un bērnudārza
mācību procesā būs jūtama 2021. gada
pavasarī, kad kastēs tiks sēts un stādīts.
Pie jumta uzlikšanas un mini dārziņa
izveides piedalījās brīvprātīgie vecāki,
audzēkņi un darbinieki.
Mājas iedzīvotāju iniciatīvas grupa iekārtoja bērnu spēļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājas “Pumpuri” Skrundas
pagastā. Projekta laikā mājas pagalmā
tika ierīkots bērnu spēļu laukums, izveidota smilšu kaste, klinšu kāpšanas
siena, slidkalniņš un šūpoles. Viss tas
tika darināts uz vietas, pašu mājas iedzīvotāju spēkiem, izmantojot iegādātos
materiālus: koka brusas, dēļus, metāla
skrūves, skārdu, koka gruntis un krāsas.
Pavisam konkursam “Mēs Skrundas
novadam!” no nevalstiskām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām
tika iesniegti 11 projektu pieteikumi.
Projektu vērtēšanas komisija apstiprināja
10 projektu pieteikumus, kuri atbilda
vērtēšanas kritērijiem un saņēma vismaz
minimāli nepieciešamo punktu skaitu.
Informāciju sagatavoja Edgars
Zeberliņš, Skrundas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītājs

Skrundas novada 2021. gada kalendāru rotās skolēnu zīmējumi
No 21. septembra līdz 16. oktobrim
Skrundas novada izglītības iestāžu
1.-12. klašu skolēni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā “Mana
mīļākā vieta Skrundas novadā”.
Konkurss tika izsludināts ar mērķi
rosināt skolu audzēkņus aizdomāties
par vietu, kas viņiem ir tuva un mīļa.
Šī konkursa rezultātā tapuši kopumā
170 radoši, krāsaini un ļoti skaisti darbi,
kuros attēlotas vietas Skrundas novadā,
sākot ar Nīkrāci, Rudbāržiem, Skrundu.
Bērni zīmējuši arī savas mājas, Skrundas
dzelzceļa tiltu, O. Kalpaka piemiņas
sienu, Rudbāržu muižu, Ātrās klintis un
daudz citu jauku un skaistu vietu.
Skrundas novada pašvaldība vēlas

teikt lielu paldies pašiem māksliniekiem
un arī viņu skolotājiem!
Zīmējumus vērtēja izveidota vērtēšanas komisija, kurā piedalījās Skrundas
novada domes priekšsēdētāja Loreta
Robežniece, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, domes deputāte Gunta Stepanova,
Skrundas Jauniešu centra vadītāja Baiba
Eversone, Tūrisma un uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītāja Aivita Staņeviča
un sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta
Rozenfelde. Izvēle nebija viegla, jo katrs
zīmējums ir neatkārtojams un bērni tajā
ir ieguldījuši gan laiku, gan dvēseli.
Kalendāram tika izvēlēti 13 darbi, no
kuriem viens būs uz vāka. Noteikti

jāuzsver, ka šajā konkursā uzvarētāji ir
visi, protams, izvēlēto darbu autori saņems pateicības balvas, savukārt pārējie
zīmējumi tiks izvietoti virtuālā izstādē
vienā no Skrundas tirgus laukuma paviljoniem. Plānots, ka to varēs apskatīt
no 11. novembra.
Pagaidām izvēlēto darbu autoru vārdi
paliek noslēpumā, ceram, ka ar māksliniekiem varēsim tikties klātienē šī mācību semestra noslēgumā, lai pateiktos par
skaistajiem darbiem, kas rotās Skrundas
2021. gada kalendāru.
Informāciju sagatavoja - Iveta
Rozenfelde, Skrundas novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste

2020. gada 6. novembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

17. novembrī pl. 18.00 Skrundas k/n lielajā zālē notiks Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas
novada Goda balvas un Pateicības rakstu ieguvēji. Ievērojot šī brīža ierobežojumus, pasākumā var piedalīties tikai apbalvojamās personas un aicinātie
viesi. Pasākumā muzicēs grupa “Baritoni”. Pasākumam varēsiet sekot līdzi
Skrundas novada pašvaldības Facebook kontā, kā arī Skrundas TV Facebook
un YouTube kontos.

Rudbāržos

No 4. novembra Rudbāržu kultūras nama zālē un Rudbāržu bibliotēkā
apskatāma fotogrāfu grupas “Liepājas pozitīvs” fotoizstāde “MANS”.
No 9. novembra (darba laikā) Rudbāržu kultūras nama zālē pagasta iedzīvotājiem bez maksas tiek piedāvāti lietotie apģērbi.
15. novembrī pl. 15.00 Rudbāržu sporta zālē Latvijas proklamēšanas dienai
veltīts svētku koncerts, kurā piedalīsies Liepājas teātra aktrise Agnese Jēkabsone un mūziķis Uģis Jēkabsons. Pirms koncerta teiksim paldies aktīvākajiem
pagasta ļaudīm. Pasākumā vietu skaits ierobežots!
Uz bezmaksas pasākumu ieeja tikai ar ielūgumiem! Ielūgumus ar norādītu
sēdvietu iespējams saņemt Rudbāržu pagasta pārvaldē vai pieteikt, zvanot pa
tālruni 29578722 (Liene) līdz 13. novembrim.
18. novembrī iedegsim svecīti māju logos un sūtīsim jaukas domas mūsu
mīļajai Latvijai dzimšanas dienā!

Raņķos

14. novembrī pl. 16.00 Raņķu estrādē Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienas pasākums. Gaismas ceļš līdz estrādei un estrādē. Lūdzu, paņem līdzi
svecīti un iededz savu gaismu! Svētku koncerts: Milleru-Balandīnu ģimene
un draugi ar koncertprogrammu “Skan un skanēs vēl”. Pagasta iedzīvotāju
apbalvošana. Dzīvās uguns šovs. Karsta tēja. Lai labsajūta būtu pilnvērtīga,
apģērbieties laika apstākļiem atbilstoši un ievēro valstī noteiktos Covid-19
noteikumus!

Nīkrācē

Līdz 30. novembrim Nīkrāces atpūtas centrā aicinām uz Vladislava Kundziņa fotoizstādi “Ziedi”.
11. novembra vakarā aicinām iedzīvotājus aizdedzināt svecītes Lēnās pie
Memoriālās sienas. Godināsim O. Kalpaka bataljona vīrus un Lāčplēša ordeņa
kavalieri virsleitinantu Pauli Blūmu.
14. novembrī pl. 17.00 tiekamies pie Nīkrāces atpūtas centra “Labo domu
stundā”. Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, iedegsim sveces, veidosim gaismas
ceļu!

Bibliotēku ziņas

Rudbāržu bibliotēka

Līdz 30. novembrim Rudbāržu bibliotēkā apskatāma fotogrāfu grupas ,,LIEPĀJAS POZITĪVS” fotoizstāde „MANS”.

Antuļu bibliotēka

Līdz 30. novembrim Antuļu bibliotēkā skatāma Initas Abersones gleznu izstāde.

Nīkrāces bibliotēka

9. novembrī pl. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās. Tēma “Lāčplēša diena”. A. Pumpura eposa “Lāčplēsis” lasījumi.
10. novembrī pl. 12.00 “Mārtiņdienas raibumi” - pasākums ar pirmsskolas
grupiņas bērniem.
Izstādes:
Lāčplēša dienai veltīta tematiska izstāde “Latvju spēka dziesmas un zīmes”.
No 11.-17. novembrim aicinām iedzīvotājus par godu Latvijas valsts svētkiem
uz izveidotas Latvijas kartes uzrakstīt un atstāt novēlējumu Latvijai.

Raņķu bibliotēka

Līdz 4. decembrim PSRS un Jauno laiku ordeņu, medaļu, piespraužu, nozīmīšu
izstāde.

Skrundas bērnu bibliotēka

24. novembrī grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš” bērniem.

Informācija reģiona pašvaldībām

Viedoklis par atkritumu apsaimniekošanu Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs SIA “Liepājas RAS”
aicina piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu reģiona iedzīvotāju viedokli par
atkritumu apsaimniekošanu Liepājas
reģionā. Aptauja pieejama https://
forms.gle/A5SpLBu5YkUuZqBb6
“Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols: “Aptauja izstrādāta gan
tāpēc, ka uzņēmumam ir jāsāk domāt par
jaunā Dienvidkurzemes reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādi, ja
valdība šādu reģionu apstiprinās, gan
tāpēc, ka beidzas viens periods un ir
pienācis laiks izstrādāt jaunu atkritumu
apsaimniekošanas plānu turpmākajiem
septiņiem gadiem. Tāpat nav aiz kalniem
2023. gads, kad būs jāizsludina jauns
iepirkums atkritumu operatoru pakalpojumiem. “Liepājas RAS” ir jāzina, ko
domā reģiona iedzīvotāji, cik atbildīgi
viņi uztver dalīto atkritumu vākšanu.
Tāpēc aicinām iedzīvotājus uz dialogu.”
“Liepājas RAS”, misija ir nodro-

šināt ilgtspējīgu vides aizsardzību un
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
darbību Liepājas reģionā. Viens no
instrumentiem, lai to varētu nodrošināt,
ir atkritumu apsaimniekošanas plāna
izstrādāšana. Plāna mērķis ir atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana, pēc iespējas samazinot atkritumu un
to apsaimniekošanas radīto ietekmi uz
vidi. Lai to izstrādātu, ir svarīgs reģiona

iedzīvotāju viedoklis.
Aicinām atbildēt uz aptaujas jautājumiem un laimēt pārsteiguma balvas no
“Liepājas RAS” un “Roma beķereja”!
Sagatavoja - Laima Lapiņa
SIA „Liepājas RAS” vides pārvaldības speciāliste
laima@liepajasras.lv
www.liepajasras.lv

Pateicība

Liec, Laimiņa, man mūžiņu,
Liec liepā, ābelē:
Kā liepai man izaugt,
Kā ābelei noziedēt.

Vissiltākais “Paldies!” aprūpes nama “Valtaiķi” saimei un vadītājai Gunitai
Bivbānei par mūsu mīļās mammas Veltas Kinastes aprūpēšanu.
Lai visām namiņa jaukajām fejām un stiprajiem rūķiem laba veselība!
Lai jums nepietrūkst tas patiesais sirds siltums pret noziedošu cilvēku!
Cieņā un pateicībā - Veltas meitas.

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.

Svecīšu vakari

21. novembrī Svecīšu vakari Skrundas pilsētas kapsētās:
pl. 16.00 Sila kapsētā, pl. 17.00 Baznīcas kapsētā. Aicinām arī
citās kapsētās aizdegt svecītes saviem tuviniekim!
21. novembrī Raņķu kapsētās, lai plīvo sveces liesmiņa
mirušo piemiņai.
No pl. 15.00-16.00 Irbes kapsētā, skanot mūzikas skaņām,
iedegsim svecītes aizgājēju piemiņai.
22. novembrī Nīkrāces pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām nolikt svecītes piederīgajiem Purvakroga, Miera, Nīkrāces,
Tukuma, Priednieku un Līgutu kapsētās.

Novada dzimtsaraksts ziņo

Oktobrī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti divi jaundzimušie – puisītis Laidu pagastā
dzīvojošiem vecākiem un meitenīte, kuras vecāki ir skrundenieki.
Lai veseli un laimīgi gan vecāki, gan mazulīši!
Laulību reģistrējuši 2 pāri, viens no mūsu novada.
Mūžībā aizgājuši 5 novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

JURIS JURŠEVSKIS

16.03.1950.

08.10.2020.

GUNTIS FRICKOPS

17.03.1961.

12.10.2020.

MARIJA JAUNZEME

21.06.1929.

20.10.2020.

VIDARTS BRŪKLIS

07.11.1948.

25.10.2020.

VELTA KINASTE

09.05.1930.

27.10.2020.

