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Labdien, lasītāj! Skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Inga Flugrāte, Skrundas novada 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
vadītāja

Iepriekšējais mācību gads aizvadīts, 
īstenojot attālinātās mācības. Tas bija 
pārbaudījums bērniem, vecākiem, 
pedagogiem un jebkuram izglītības 
sistēmā strādājošajam, jo nebija dots 
laiks, lai šāda veida mācību procesam 
sagatavotos. Šobrīd mūs visus uztrauc 
jautājums, kā mācīsimies šajā mācību 
gadā. Katra izglītības iestāde paveikusi 
lielu darbu, lai mācību stundas un 
nodarbības uzsāktu īstenot klātienē 
(Izglītības un zinātnes ministri jas 
piedāvātais A modelis), nepieciešamības 
gadījumā pārejot uz daļēji vai pilnīgi 
attālinātām mācībām.  Katra iestāde 
piedāvāto model i  p ielāgo savām 
iespējām.  Pašlaik lielākais izaicinājums 
skolu direktoriem un bērnudārza vadītajai 
ir iekšējās kārtības izstrādāšana, lai 
ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību 
mācību iestādēs. Tie katrai iestādei 
var atšķirties. Taču domāts par visos 
līmeņos nepieciešamajiem drošības 
pasākumiem, savlaicīgu informācijas 
aprites nodrošināšanu, papildu higiēnas 
prasību ievērošanu,  skolēnu un 
darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību 
un  distancēšanās prasību ievērošanas 
iespējām. Klase vai grupa tiks uztverta 
kā viena saime, un izglītības iestādes 
centīsies ievērot šo grupu pārklāšanās 
ierobežošanu. Ja gadījumā kādam 
izglītojamajam vai darbiniekam tiks 
konstatēta saslimšana ar COVID-19, tad 
konkrēti pretepidēmijas pasākumi tiks 
veikti sadarbībā ar Slimību profilakses un 
kontroles centru. Gatavojoties jaunajam 
mācību gadam, izglītības iestādēm tiks 
iegādāti arī bezkontakta temperatūras 
mērītāji un papildu dezinfekcijas līdzekļi.

Paralēli epidemioloģisko prasību 
ievērošanai šogad skolas uzsāks arī 
jaunās mācību pieejas īstenošanu 
1., 4., 7. un 10. klasēs. Nosakot 
uzturēšanos kārtību izglītības iestādēs, 
t iks  nodroš inātas v isas pārē jās 
prasības mācību procesam. Skolas 
strādā pie mācību plānu un procesa 
piemērošanas esošajai situācijai un 
audzēkņu vajadzībām, ievērojot skolēnu 
mācību slodzi, tāpēc, iespējams, var 
nebūt ierastais un nemainīgais stundu 
saraksts visa mācību gada garumā, kā 
arī lielāka nozīme būs tematu noslēgumu 
vērtēšanas darbiem.

Protams, mēs visi esam neparastā 
situācijā, ir daudz riska faktoru, kas 
rada bažas, jābūt gataviem pielāgoties 
situācijai. Svarīgi ir censties saglabāt 
mācību nepārtrauktību. Tāpēc aicinu 
visus būt līdzatbildīgiem, saprotošiem, lai 
mācību procesu varam skolās turpināt. To 
varam panākt tikai mēs visi kopā.

Lai pārliecinātos par Skrundas 
novada skolu gatavību jaunajam 
mācību gadam, 27. augustā Skrundas 
novada domes deputāti devās klātienē 
apskatīt skolās paveikto un uzklausīt 
skolu vadību par to, kā tiks organizēts 
mācību process. Ņemot vērā dažādus 
piesardzības pasākumus saistībā ar 
COVID-19, šis mācību gads būs izai-
cinājums ne tikai mūsu novada skolās, 
bet visā Latvijā.

Kā informēja Skrundas vidusskolas 
direktors Ainārs Zankovskis, esošajā 
epidemioloģisko ierobežojumu laikā tiks 
īstenots mācību procesa “A” modelis, 
savukārt, ja izglītības iestādē tiek konsta-
tēts saslimšanas gadījums, tad tiks pielie-
tots “C” modelis. “A” modelis paredz, ka 
skolēniem mācības notiek klātienē, bet 
“C” modelis – skolēni mācās attālināti 
atbilstoši izglītības iestādes noteiktajam 
mācību stundu plānam.

Vidusskolas direktors deputātus 
iepazīstināja ar skolā notiekošajiem re-
montdarbiem – pārmaiņas skar meiteņu 
mājturības kabinetu un virtuvi, priekš-
telpu, foajē, par vienu telpu paplašināts 
bērnudārzs, rekonstruētas trīs klases un 
iepirktas jaunas mēbeles klašu telpām, 
remontdarbi notikuši arī sporta zālē. 

Skrundas vidusskolā mācību spēki ir 
nokomplektēti, šogad kolektīvu papil-
dinājušas 2 audzinātājas “Mākonīšu” 
grupiņā. 10. klasē jauno mācību gadu 
uzsāks 11 skolēni, kopumā skolā šogad 

būs pavisam 368 audzēkņi.
Ainārs Zankovskis vērš uzmanību uz 

to, ka liela atbildība gulstas tieši uz vecā-
ku pleciem. Viņš aicina vecākus nelaist 
uz skolu bērnus ar elpceļu saslimšanas 
pazīmēm. Direktors informēja arī par to, 
ka pusdienas tiks organizētas trīs starp-
brīžos, kas būs 40 minūšu gari. Savukārt 
gaiteņos tiks nodrošināta divvirziena 
kustība, gaiteni sadalot uz pusēm un vidū 
izvietojot soliņus.

Direktors apliecināja, ka skola ir ga-
tava jaunajam mācību gadam, ir nodro-
šināti dezinfekcijas līdzekļi, skolotājiem 
pēc katras stundas būs jādezinficē galdu 
virsmas, lai nodrošinātu noteikto piesar-
dzības pasākumu ievērošanu.

Skrundas novada domes deputāti 
apmeklēja arī Nīkrāces pamatskolu, 
kas īstenos mācību procesa “A” modeli.

Direktore Anita Sebeža apliecināja, 
ka iestāde ir gatava jaunajam mācību 
gadam, kopā ar deputātiem tika apskatī-
tas klašu un bērnudārza grupiņas telpas. 
Mazajiem bērniem ir iekārtota lasīšanas 
istaba. Tajā bērni var ērti iekārtoties, lai 
klausītos audzinātājas lasītajos tekstos 
vai relaksējošu mūziku. Direktore at-
klāja, ka viss tiek paveikts pašu spēkiem 
un liels atbalsts ir gan kolektīvs, gan 

bērnu vecāki.
Anita Sebeža izrādīja vietu, kas pašai 

ļoti mīļa – piecgadnieku-sešgadnieku 
pasauli. Skolotāja pastāstīja par mācību 
procesu, kurā tiek izmantoti montesori 
elementi.

Skolā ir nodrošināti nepieciešamie 
dezinfekcijas līdzekļi, arī Nīkrāces skolā 
starpbrīžos skolotājiem būs jāveic galdu 
virsmu dezinfekcija.

Skrundas novada domes deputāte un 
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Gunta Stepano-
va ieteica painteresēties par sadarbības 
iespējām ar Olaines tehnoloģiju koledžu 
saistībā ar vieslektoru pieaicināšanu, 
piemēram, ķīmijas apgūšanai.

Deputāti apskatīja arī telpas, kur 
nometņu norises laikā mitinās nometņu 
dalībnieki. Šeit ir gan ērtas guļvietas, gan 
neliela virtuvīte. 

Šogad pirmo gadu Nīkrāces pamat-
skolā tiks īstenota tālmācības pamatiz-
glītības (1.-9. klasei) programma. Šogad 
pirmo gadu Nīkrāces pamatskolā tiks 
īstenota tālmācības pamatizglītības (1.-
9. klasei) programma, savukārt klātienē 
skolas gaitas uzsāks 70 bērni.

Skrundas novada domes priekšsēdētā-
ja Loreta Robežniece pauž pārliecību, ka 

abas skolas bērnus gaida ar lielu prieku, 
ir gatavas vajadzīgajām pārmaiņām un 
pielāgoties, ja tas būs nepieciešams. 
“Prieks par Nīkrāces pamatskolu, kur 
bērnu mācīšanas procesā tiek izmantotas 
dažādas mācību metodes. Ar skolām 
ir pārrunāta arī rīcība iespējama CO-
VID-19 uzliesmojuma gadījumā, un 
skolas ir gatavas pielāgoties, lai skolēni 
varētu turpināt mācību procesu.”

Skolēnu pārvadājumi
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, kursē arī sabiedriskais transports, kuru 

bērni var izmantot, ja viņu rīcībā ir derīga braukšanas karte. Ja uzsākot mācību 
gadu bērna rīcībā vēl nav derīgas braukšanas kartes, tad jāiegādājas biļete pie 
autobusa vadītāja un biļetes jāiesniedz izglītības nodaļā apmaksai.

Ja nepieciešams precizēt Skrundas novada pašvaldības nodrošinātā transporta 
kustības maršrutu, kā arī laikus informēt par bērna nebūšanu pieturvietā, aicinām 
sazināties ar autobusu vadītājiem:

• Nīkrāces skolēnu autobuss - Vilnis Eglītis (t. 27844209);
• Rudbāržu skolēnu autobuss - Raimonds Rudzītis (t. 26143910);
• Skrundas pašvaldības autobuss - Juris Neimanis (t. 29350268), Guntis Jansons 

(t. 26559657);
Var sazināties arī ar Izglītības nodaļas vadītāju Ingu Flugrāti (t. 27839913). Varat 

sūtīt arī ierosinājumus transporta kustībai.
Ar pašvaldības transporta kustības sarakstu var iepazīties Skrundas 

novada mājas lapā www.skrunda.lv sadaļā Izglītība.

Gan Skrundas vidusskola, gan Nīkrā-
ces pamatskola ir izstrādājušas vadlīnijas 
mācību procesa organizēšanai un piesar-
dzības pasākumu īstenošanai saistībā ar 
COVID-19, ievērojot Ministru kabineta 
noteikumus Nr. 360.

Teksts un foto - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Rudbāržu pagastā
  Apkārt jau valda rudenīgas noskaņas. Bērni dodas skolas gaitās, un priecē tas, 

ka to var darīt klātienē. Pagastā darbi tika darīti visu vasaru, arī jūlijā un augustā. 
Daudz pūļu un darba stundu pavadīts zāles pļaušanā.  Pagastam apsaimnieko-

šanā ir liela teritorija un sešas kapsētas. Jūlija beigās un augusta pirmajā svētdienā 
kapsētās bija kapu svētki. Tās tika sakārtotas un sapostas svētkiem.  Pagasta au-
toceļi tika planēti un uzstādītas iztrūkstošās ceļa zīmes, izcirsti krūmi ceļa posmā 
Rudbārži-Sieksāte. 

Vasaras brīvlaikā aktīvi darbojās Rudbāržu jauniešu klubiņš: jaunieši devās pār-
gājienā, gatavoja rotas, glezniņas enkaustikas tehnikā un grāmatzīmes, sportoja un 
piedalījās Piedzīvojumu nometnē. Jūlija vidū pagastā noritēja pludmales volejbols 
un foto orientēšanās komandām.  26. jūlija pievakarē Rudbāržu sporta laukumā 
iedzīvotāji varēja baudīt brīnišķīgu koncertu, kurā piedalījās Agnese Čīče un Vārves 
pagasta amatierteātris “Vārava” ar izrādi “Caur bēdām pie priekiem”.

Augusta vidū Rudbāržos norisinājās IV sporta svētki. Visas dienas garumā inte-
resantu nodarbi varēja atrast ikviens klātesošais. Bija gan sportiskas aktivitātes, gan 
Liepājas ceļojošais teātris bērniem, gan ielu vingrotāji, gan kopīgas zupas baudīšana,  
gan vakara izskaņā Normunda Rutuļa koncerts un diskotēka ar DJ Matīsu.

Bērniem bija iespēja darboties  dienas nometnē “Vasaras skoliņa 2020.” Nometni 
finansiāli atbalstīja Skrundas novada pašvaldība, īstenoja biedrība “Ventas krasti”. 

Augustā divas nedēļas ikviens interesents bez maksas varēja saņemt lietotu ap-
ģērbu, apavus un sadzīves traukus. 

Ievērības cienīgi notikumi norisinājās Rudbāržu muižas ēkā, kur 100 jaunsardzes 
instruktori un jaunā maiņa divas nedēļas izkopa savas iemaņas un prasmes. Bija 
patīkami vakaros sporta laukumā redzēt lielu ļaužu pieplūdumu.

Trīs dienas septembrī internātskolas teritorijā risināsies Zemessardzes un sabied-
roto spēku kopīga nometne, kurā plāno piedalīties ap 130 dalībnieku. 

11. septembrī pagasta divās vietās (Rudbāržu centrā un pie Sieksātes pagasta 
nama)  varēs nodot lielgabarīta atkritumus. Lūdzam iedzīvotājus izmantot iespēju 
bez maksas atbrīvoties no saviem lielbagarīta atkritumiem, novietojot tos norādītajās 
adresēm. Pēc šī datuma atkritumus nodot nebūs iespējams. 

Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Inese Ivāne

Raņķu pagastā
Pēc krietnās pauzes kultūras dzīve Raņķos sākas ar jaunu sparu. Emocionālajam 

un krāšņajam muzikālajam vakaram “Šampanietis un mūzika” sekoja tikpat sirsnīgs 
nakts koncerts Ventas abos krastos “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”, kas šogad 
pulcēja īpaši daudz ļaužu. Cilvēkus ieinteresēja arī koncerts pie akmens labirinta 
“Akmens un mūzika”, kurā ne tikai klausījāmies arfas un vijoles skanējumā un 
solistes dziedājumā, bet arī emocionālos akmens stāstos par Raņķiem. Brīvdabas 
pasākumus noslēdza Vārmes amatierteātra “Es un Tu” viesošanās Sudmalnieku 
estrādē ar L. Stumbres skaudro izrādi “Kalnu tāle”, kas skatītājiem lika aizdomāties 
par lauku viensētu likteņiem. Ar nepacietību gaidām muzikālā cikla turpinājumu 
“Dzeja un mūzika”.

Augusta otrajā pusē bērni darbojās radošajās darbnīcās “Droši, koši, radoši”, kuras 
vadīja Dace Pušīlova. To laikā bija daudz radošu, sportisku un izzinošu aktivitāšu. 
Paldies SIA “Cepliņi” par bezmaksas pusdienām!

Ir sagādāti materiāli peldvietas labiekārtošanai, kas notiek ar projekta “Mēs 
Skrundas novadam!” atbalstu. Ir saņemts projekta“ Atbalsts sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai”  finansējums ģērbtuves un rekvizītu 
uzglabāšanas telpas izbūvei pie Sudmalnieku birzs estrādes. Notiek būvprojekta 
dokumentācijas sagatavošana.

Arī saimnieciskā dzīve bijusi aktīva. Daudz laika un pacietības prasa cīņa ar Spā-
nijas kailgliemežiem, kuri pārņem arvien lielākas platības ap Raņķu ciema centru. 
Pateicoties apsaimniekošanas maksas paaugstinājumam, daudzdzīvokļu mājai bija 
iespēja izremontēt kāpņu telpu. Atjaunots grants segums Ērgļu un Kaķuleju ceļiem, 
kā arī ceļa Gulbji-Bišavas atsevišķiem posmiem. Ir sagādāti materiāli zvanu torņa 
atjaunošanai Irbes kapsētā. Priecē, ka ir arvien vairāk sakoptu viensētu un indivi-
duālās apbūves pagalmu. Paldies visiem!

Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Nīkrāces pagastā
Augustā esam atjaunojuši gājēju celiņu uz Nīkrāces pamatskolu, sakopuši pagasta 

teritoriju, nopļaujot zāli, sakopuši piemiņas vietas Nīkrāces pagastā. Tiek greiderēti 
pašvaldības autoceļi. Uzsākti kapsētu pļaušanas darbi. Pie Atpūtas centra tiek veikti 
bruģēšanas darbi, veidots laukums.

Savukārt pagasta iedzīvotājus vasarā priecēja Skrundas amatierteātris SAAN ar 
Aivas Birbeles komēdiju „Zaļā zona”.

Sportistiem tika piedāvātas strītbolas sacensības, bet, tā kā netika saņemti pie-
teikumi, tās tika atceltas.  

Nīkrāces pamatskolā augustā notika Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas 
sacensības kāpšanā. Sacensību mērķis bija popularizēt kāpšanu kā sporta veidu un 
aktīvās atpūtas sastāvdaļu. Jaunsargu instruktoriem Nīkrāces pamatskolā notika  kva-
lifikācijas paaugstināšanas seminārs sporta tūrismā. To organizēja Jaunsardzes centrs.

Ar Skrundas novada atbalstu konkursā „Mēs Skrundas novadam!” Nīkrāces 
pagasta neformālā iedzīvotāju grupa veido pastaigas un atpūtas parku „Labirints”.

Nīkrāces bibliotēkā notika lasītāju klubiņa dalībnieku tikšanās. Bibliotēkas vadītāja 
apkalpo lasītājus  arī ārējās apkalpošanas punktā “Lēnas”. 

Vasara ir aizvadīta, tuvojas rudens! 1. septembrī Nīkrāces pamatskola vērs durvis 
skolēniem un rotaļu grupas bērniem! Nīkrāces pamatskolā piedāvās arī pamatizglī-
tības programmu (1.-9.klasei) apgūt tālmācībā.  

Līdz 11. septembrim iedzīvotājiem ir iespēja nodot lielgabarīta atkritumus, kurus 
var nogādāt Dzeldā, pie barakām, bet Lēnās pie drupām centrā.

Bibliotekāre organizēs dzejas dienām veltītu pasākumu ar dzejnieci Ivetu Pudāni. 
Septembrī notiks sporta spēles „Sporto rudenī”.

Informāciju apkopoja Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Pagastu ziņas Notiks Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 
 militārās mācības “Zobens 2020”

No 7. līdz 13. septembrim Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības 
teritorijā Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2020” laikā 
notiks lauka taktiskās mācības “Zobens 2020”.

Mācības notiks Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā - Lie-
pājā, Ventspilī, Kuldīgā, Dobelē, Jelgavā, Skrundas novadā poligonā “Mežaine” un  
Liepājas ostas teritorijā. 

Militārajās mācībās piedalīsies vairāk nekā 800 karavīri un zemessargi no Ze-
messardzes 4. Kurzemes brigādes un Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, pārstāvji no 
Lietuvas Bruņoto spēku Brīvprātīgo aizsardzības spēkiem  un NATO paplašinātās 
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas. 

Militārās mācības tiek organizētas sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi, 
Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēkiem un Nodrošinājuma pavēlniecību,  tādējādi 
trenējot sadarbību un savstarpējo savietojamību kopīgo spēju pilnveidošanai. Mā-
cībās tiks iesaistītas arī mācību teritorijā esošo pilsētu pašvaldības, lai stiprinātu 
civilās aizsardzības komisijās iesaistīto institūciju sadarbību. 

Kolektīvās apmācības laikā tiks trenētas darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos, 
tāpat tiks pilnveidotas komandvadības spējas, stiprināta sadarbība starp apakšvienī-
bām un pārbaudītas vienību spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas.

Militāro mācību uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un paš-
valdībām, kā arī juridiskām un privātām personām piederošas zemes īpašumiem.

Zemessardzes 4. Kurzemes brigāde aptver visu Kurzemes novadu un daļu Zem-
gales novada teritorijas. Brigādes pakļautībā atrodas štābs Kuldīgā, trīs kājnieku 
bataljoni Liepājā, Dobelē un Ventspilī, viens nodrošinājuma bataljons Kuldīgā un 
viens kaujas atbalsta bataljons Jelgavā.

Jau ziņots, ka no 15. augusta līdz 4. oktobrim visā Latvijā norisināsies Nacionālo 
bruņoto spēku militāro mācību cikls “Namejs 2020”, lai pārbaudītu un pilnveidotu 
vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, tā 
arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsar-
dzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, 
rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam 
pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Zemessardzē uzņem 18 līdz 55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez so-
dāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki 
citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā sadaļā Stājies 
Zemessardzē. Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu 
atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, interesenti ir aicināti zvanīt uz Zemessardzes 
vienoto diennakts tālruņa numuru 1811. Vairāk par dienestu Zemessardzē un batal-
jonu kontaktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājaslapā.

Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi savas zemes sargs – stājies 
Zemessardzē!

Iedzīvotāju ievērībai!
No 7. līdz 13. septembrim Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības terito-

rijā - Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Dobelē un Jelgavā - pa autoceļiem pārvietosies 
gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, karavīri un zemessargi.

Mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas 
imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. To-
mēr, atrodot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. 

Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem pārvietošanās īslai-
cīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvie-
tošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita 
veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.

Informāciju sagatavoja: Guna Pričina
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 

štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste
Tālrunis: 26577342, 67209913, e-pasts: guna.pricina@mil.lv

Pasaules talka
19. septembrī visā pasaulē norisinā-

sies Pasaules talka jeb “World Cleanup 
Day”. Latvija šajā gadā pievienosies 
ar koku sēšanas un stādīšanas akciju 
“Laimes koki”, lai katra iesētā sēkla 
vai iestādītais koks varētu izaugt par 
nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas 
ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdz-
svara atjaunošanā. Skrundas novada 
pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju, 
uzņēmēju un iestādes piedalīties Pasau-
les talkas dienā Skrundā! Tiekamies 19. 
septembrī pl. 10.00 skvērā pie Skrundas 
mūzikas skolas, lai kopā stādītu rodo-
dendrus un jauki pavadītu laiku! Ja vēlies 
iestādīt pats savu rododendru, droši ņem 
līdzi stādiņu un atradīsim tam skaistu 
augšanas vietu!

Pasākumā priecāsimies redzēt ikvienu 
skrundenieku, novadnieku un viesus.  
Pabūsim kopā, izbaudīsim dienu, gan 
darbojoties, gan kopā atpūšoties. Vairāk 
informācijas, sazinoties ar Skrundas no-
vada pašvaldības projektu koordinatori 
Viktoriju Reini, t. 29762971.

Atjauno reisus
Sākoties jaunajam mācību gadam, 

no 2020. gada 1. septembra tiks at-
jaunoti visi reģionālo maršrutu reisi, 
kas pielāgoti skolēnu vajadzībām. Tie 
tika slēgti, jo ārkārtējās situācijas laikā 
izglītības iestādēs tika atceltas mācības 
klātienē. Ņemot vērā, ka izmaiņas skar 
aptuveni 520 maršrutus visā Latvijā, 
aicinām pasažierus pirms brauciena 
atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusa 
kustības sarakstu mājaslapā www.atd.
lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 
1188. Izmaiņas gaidāmas reģionālajos 
maršrutos, kurus apkalpo 25 pasažieru 
pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Nor-
ma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmie-
ra”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA 
“Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu au-
totransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA 
“Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru 
parks”, SIA “Ekspress Ādaži”, SIA 
“Galss Buss”, SIA “Dobeles autobusu 
parks”, SIA “Jelgavas autobusu parks”, 
SIA “Aiva auto”, SIA “Daugavpils au-
tobusu parks”, AS “Rēzeknes autobusu 
parks”, SIA “Ludzas autotransporta uz-
ņēmums”, SIA “Balvu autotransports”, 
SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA 
“Gulbenes autobuss”, SIA “Madonas 
ceļubūves SIA”, SIA “Migar”,  SIA 
“Aips” un SIA “Ceļavējš”. Autotranspor-
ta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus 
un paņemt biļeti par savu braucienu, 
atgādinot, ka statistiku par reisa piepra-
sījumu 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.

Piedalies ekskursijā!
Aicinām iedzīvotājus pieteikties brau-

cienam, lai iepazītos ar aktualitātēm un 
paveikto mūsu novadā. Kopā ar domes 
priekšsēdētāju Loretu Robežnieci būs 
iespēja apmeklēt iestādes, uzzināt vairāk 
par novadā īstenotajiem projektiem un 
plānotajiem darbiem. Braucienā dosi-
mies 8. oktobrī pl. 12.00. Pieteikties līdz 
2. oktobrim pa t. 25708808 vai e-pastu 
iveta.rozenfelde@skrunda.lv.

Mobilais mamogrāfs
11. septembrī aiz aptiekas iekšpagal-

mā, Kuldīgas ielā 4, Skrundā, “Veselības 
centrs 4” aicina veikt mamogrāfijas iz-
meklējumu. Izmeklējumus veic tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta. Ar uzaicinājuma 
vēstuli no NVD mamogrāfijas izmeklē-
jums bezmaksas. Ar ģimenes ārsta vai 
ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav 
līgumattiecību ar NVD, izmeklējums 
ir par maksu. Lai pierakstītos, aicinām 
zvanīt 27866655 vai sūtīt pieteikumu 
uz e-pastu info@mamografija.lv vai 
mobila.mamografija@vc4.lv.

Bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas būs 
pieejamas arī turpmāk

Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām attālinātām 
juridiskām konsultācijām, kas norisinājās šā gada maijā un jūnijā, Juridiskās 
palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un 
biedrību “Skalbes” arī turpmāk organizē attālinātas juridiskās konsultācijas 
iedzīvotājiem.

Līdz 30. novembrim darba dienās plkst. 12.00 - 16.00 ikvienam būs iespēja 
saņemt informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību juridisku 
strīdu risināšanā. Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, 
darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.c.

Lai saņemtu konsultāciju, noteiktajos laikos varēs zvanīt uz bezmaksas informa-
tīvo tālruni 1 1 6 0 0 6 vai rakstīt interneta vietnē www.cietusajiem.lv, izmantojot 
tiešsaistes konsultāciju rīku.

! Svarīgi:
• pirms konsultācijas noformulēt jautājumu
• nodrošināties ar iespēju pierakstīt svarīgo informāciju
• vēlams atrasties telpās
Konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās 

palīdzības sniedzējus, ar kuriem noslēgts juridiskās palīdzības līgums, izmantojot 
bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 infrastruktūru (telefonlīnija un interaktīva 
komunikācijas platforma), kas izveidota cietušo personu informatīvajam atbalstam 
un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam starp Juridiskās palīdzības 
administrāciju un biedrību “Skalbes” (Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma 19.pants).

Š.g. no 18.maija līdz 29.maijam un no 8.jūnija līdz 19.jūnijam sniegtas 555 attā-
linātas konsultācijas, no tām 60, izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku.

Vēršoties pēc juristu palīdzības, iedzīvotāji visvairāk vēlējās noskaidrot savas tiesī-
bas ģimenes strīdu risināšanā, kā arī saistībā ar īpašumtiesībām, mantojuma tiesībām, 
saistību izpildi, darba strīdiem, parādu piedziņu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību.

Apkopojot pieejamo informāciju par to, kādai ienākumu grupai iedzīvotāji atbilst, 
secināts, ka attālinātas konsultācijas izmantoja dažādu ienākumu personu grupu 
iedzīvotāji.

Juridiskās palīdzības sniedzēji, atskatoties uz minētās akcijas rezultātiem, norādīja, 
ka šādas juridiskās konsultācijas ir ļoti aktuālas un pieprasītas, nepieciešamas ļoti 
dažādos jautājumos, un būtu nodrošināmas arī turpmāk.
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2020. gada 30. jūlija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
5/2020 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2020. gada 9. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 
“Skrundas novada pašvaldības 2020. 
gada budžets””.

Dome nolēma piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta valsts zivju fonda 
izsludinātajā projektu konkursā ar pro-
jektu “Papildaprīkojuma iegāde zivju 
resursu aizsardzībai Skrundas novadā”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 5707,99 
EUR (pieci tūkstoši septiņi simti septiņi 
euro, deviņdesmit deviņi centi). Zivju 
fonda finansējums ir 85% no attiecinā-
majām izmaksām – 4800,00 EUR (četri 
tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi), 
pašvaldības finansējums ir 15% no at-
tiecināmajām izmaksām – 907,99 EUR 
(deviņi simti septiņi euro, deviņdesmit 
deviņi centi).

Dome nolēma no 01.08.2020. grozīt 
amatu slodzes Skrundas novada pašval-
dības struktūrvienībā Rudbāržu pakal-
pojumu pārvalde teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošanas amatu sarakstā 2020. 
gadam un noteica, ka palīgstrādnieka 

amatam Sieksātē tiek mainīts  normālais 
darba laiks (1,0 slodze) uz nepilnu darba 
laiku (0,5 slodzes) – 20 stundas nedēļā, 
nosakot mēneša darba algas likmi 215,00 
EUR (divi simti piecpadsmit eiro un 00 
centi). Rudbāržu internāta sanatorijas 
pamatskolas ēku un teritorijas uzrauga 
amatam - no nepilna darba laika (0,5 
slodzes) uz normālu darba laika (1,0 
slodze) - 40 stundas nedēļā, nosakot 
mēneša darba algas likmi 430,00 EUR 
(četri simti trīsdesmit eiro un 00 centi).

Dome nolēma piešķirt Skrundas 
novada domes priekšsēdētājai Loretai 
ROBEŽNIECEI atlikušo daļu apmaksā-
tu ikgadējo atvaļinājumu no 03.08.2020. 
līdz 21.08.2020. (ieskaitot). Dome 
uzdeva domes priekšsēdētājas pienā-
kumus izpildīt viņas vietniekam Aldim 
ZALGAUCKIM, nosakot atlīdzību 30% 
apmērā no Alda ZALGAUCKA amata 
darba algas.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome atcēla Skrundas novada do-
mes 30.04.2020. sēdes (prot. Nr. 6, 
10.§) lēmumu “Par nekustamā īpašuma 
“Mālkalni” Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā, sadalīšanu un jauna nosaukuma 
piešķiršanu” un nolēma to pārdot izsolē 

ar augšupejošu soli (kadastra Nr. 6229 
013 0050). Kopējā platība 10,3 ha, no-
sacītā cena 47 200,00 EUR (četrdesmit 
septiņi tūkstoši divi simti euro).

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus: zemi Skrundā, 
Liepājas ielā 20B, ar kopējo platību 
231 m2, par 400,00 EUR; nekustamo 
īpašumu Skrundā, Lielā ielā 27A, ar 
kopējo platību 1383 m2 par 970,00 EUR 
(deviņi simti septiņdesmit euro, nulle 
centi); zemi Skrundā, Rūpniecības ielā 
11, ar kopējo platību 653 m2 par 970,00 
EUR (deviņi simti septiņdesmit euro, 
nulle centi).

Dome nolēma izbeigt ar VAS “Lat-
vijas Pasts” (reģ. Nr. 40003052790, 
juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, Lid-
osta “Rīga”, Mārupes novads) noslēgto 
telpu nomas līgumu Nr. 2.6.6/3/2015 
par telpām “Pagasta padome”, Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību 38,1 
m2, un “Sākumskola”, Raņķu pagastā ar 
kopējo platību 26,8 m2, pamatojoties uz 
VAS “Latvijas Pasts” iesniegumu.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Sākumskola”, Raņķos zemes 
vienības sadalīšanai un atdalāmai ze-
mes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu 
“Jaunskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, 

Skrundas novads.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-

dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Smiltnieki”, Skrundas pagastā 
zemes vienības sadalīšanai un atdalāmai 
zemes vienībai piešķirt jaunu nosauku-
mu “Jaunsmiltnieki”, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads.

Dome apstiprināja SIA “Terra Topo” 
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu 
par nekustamā īpašuma “Irbes”, Rudbār-
žu pagastā zemes vienības sadalīšanu, 
atdalāmai zemes vienībai 4,9 ha platībā 
piešķīra nosaukumu “Lauku irbes”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. Savukārt 
paliekošai zemes vienībai atstāja nosau-
kumu “Irbes”, Rudbāržu pagasts, Skrun-

das novads. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Mazgružnieki”, Nīkrāces 
pagastā un atdalāmai zemes vienībai 
1,9 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 
„Lielbrūveri”, Nīkrāces pagasts, Skrun-
das novads. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0303 –  dīķsaimniecība.

Dome nodeva biedrībai “Ventas kras-
ti” (reģ. Nr. 40008074188, adrese Ka-
lēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads) 
bezatlīdzības lietošanā zemes vienības 
daļu 0,1 ha platībā „Jaunrudbārži centrs” 
Rudbāržos spēļu laukuma ierīkošanai.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma divām personām anulēt 

deklarēto dzīvesvietu Skrundā.

2020. gada 27. augusta domes sēde

2020. gada 20. augusta domes ārkārtas sēde
Dome, piedaloties ELFLA atklāta 

konkursa projektu pieteikumu pieņem-
šanas 8. kārtas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai, 

nolēma nodrošināt līdzfinansējumu pro-
jektam “Pludmales volejbola laukumu 
pamatlīdzekļu iegāde” 10% apmērā 
no projekta attiecināmajām izmaksām. 
ELFLA finansējums ir 90% no attieci-
nāmajām izmaksām. Projekta kopējās 
izmaksas ir līdz 5000,00 EUR.

Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma no 2020. gada 1. 
septembra palielināt Skrundas novada 
pašvaldības Nīkrāces pamatskolas amatu 
sarakstā skolotāja palīgam slodzi no 0,5 
uz 1,0 (profesijas kods 5312 01, likme 
par slodzi - 450 EUR) un no 01.09.2020. 
izveidot Skrundas novada pašvaldības 
Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstā 
papildu amatu „vispārējās pamatizglītī-
bas skolotājs” (profesijas kods 2341 01, 
likme par 0,333 slodzi – 249,75 EUR).

Dome piešķīra finansējumu 4125,50 
EUR (četri tūkstoši viens simts divdes-
mit pieci euro, piecdesmit centi) apmērā 
+ PVN lifta – pacēlāja vietas izbūvei 
Dārza ielā 14, Skrundā, 5010,00 EUR 
(pieci tūkstoši desmit euro, nulle centi) 
apmērā + PVN tehnoloģiskās iekārtas 
montāžai un 600,00 EUR (seši simti 
euro, nulle centi) + PVN dzīvojamās mā-
jas fasādes apliecinājuma kartes izstrā-
dei, finansējumu paredzot no Skrundas 
novada pašvaldības 2021. gada budžeta.

Dome nolēma neatcelt Skrundas 

novada domes 30.07.2020. sēdes (prot. 
Nr.11, 2.§) lēmumu „Par pašvaldības 
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas protokola izsoles noteikumu 
apstiprināšanu”.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma par brīvu cenu pārdot 
nekustamos īpašumus – dzīvokļus: Torņa 
ielā 2-14, Kušaiņos, ar kopējo platību 
33,6 m2 par 700,00 EUR (septiņi simti 
euro, nulle centi); Jubilejas ielā 4-12, 
Rudbāržos, ar kopējo platību 77,2 m2 
par 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs 
simti euro, nulle centi); Jubilejas ielā 
2-3, Rudbāržos, ar kopējo platību 51,9 
m2 par 1700,00 EUR (viens tūkstotis 
septiņi simti euro, nulle centi).

Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda dzīvokli Ziedu ielā 
1-13, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un ēkai, kura atrodas uz zemes vienības 
Liepājas ielā 37A, Skrundā, piešķirt 
adresi Liepājas iela 37A, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
31.10.2019. sēdes (prot. Nr. 13, 11.§) 
lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādi 
nekustamajiem īpašumiem Ventas ielā 
3, Skrundā, Skrundas novadā, un Raiņa 
ielā 15A, Skrundā, Skrundas novadā”, 
kā arī atcēla Skrundas novada domes 
30.01.2020. sēdes (prot. Nr. 2, 17.§) 
lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādi 
Ventas upes aizsargjoslas noteikšanai 
Skrundas pilsētā, Skrundas novadā”.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma Bānīša iela 14A, Skrundā, 
zemes vienības sadalīšanai, atdalāmai 
zemes vienībai piešķirot jaunu nosauku-
mu - Bānīša iela 14B, Skrunda, Skrundas 
novads.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Vidusvidenieki” Skrundas 
pagastā zemes vienības sadalīšanai un 
atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu “Vidi”, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads.

Dome noteica zemes vienībai Kalēju 
ielā 1A, Skrundā, un zemes vienībai “Pie 

Mazkripām” Skrundas pagastā statusu – 
starpgabals.

Dome nolēma apvienot pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības Nīkrāces 
pagastā „Ozoli 1” 0,5 ha platībā un „Sīļi” 
0,25 ha platībā. Apvienotām zemes 
vienībām piešķīra nosaukumu „Sīļi”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Dome nolē-
ma iznomāt zemes vienību „Sīļi” 0,75 
ha platībā uz pieciem gadiem, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
nosakot zemes vienībai nomas maksu 
gadā 0,5% apmērā no zemes kadastrā-
lās vērtības, bet ne mazāku kā 28 EUR 
(divdesmit astoņi euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienību „Bākūži”, Rud-
bāržu pagastā 0,7 ha platībā, lietošanas 
mērķis - 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, nomas maksu nosakot 1,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, 
bet ne mazāku kā 28 EUR (divdesmit 
astoņi euro) gadā.

Dome nolēma uz pieciem gadiem 

iznomāt zemes vienības daļas: 0,1 
ha platībā “Ābeļdārzs pie autoostas”, 
Rudbāržu pagastā; 0,2 ha platībā „Pie 
Indrāniem”, Kušaiņos; 0,05 ha platībā 
„Lapiņas”, Nīkrāces pagastā. Zemes 
vienību lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Nomas maksa gadā - 
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtī-
bas, bet ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro).

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” jautājumi

Dome nolēma palielināt SIA “Skrun-
das komunālā saimniecība” (reģ. Nr. 
41203022001) pamatkapitālu  
par 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), 
pretī saņemot 10 000 SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” kapitāla daļu, 
un iemaksāt SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” kontā pamatkapitāla pa-
lielināšanai naudas summu 10 
000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā 
trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemša-
nas dienas.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem jūlijā un augustā
Risina nesaskaņas 

1. jūlijā Raiņa ielā, Skrundā, tika veik-
tas pārrunas par uzvedību un komunikā-
ciju starp kaimiņiem, izteikts mutisks 
brīdinājums agresīvajām personām. 
Līdzīgs gadījums risināts arī Raņķos. 
Uz ģimenes strīdiem izsaukumi saņemti 
vairākas reizes. 

Mācās
Jūlijā un augustā pašvaldības policisti 

apmeklējuši mācības par tēmu “Atseviš-
ķu Administratīvās atbildības likuma 
normu piemērošanas kārtība, vadoties 
no likuma skaidrojumiem”. 24. jūlijā 
aizvadītas kopīgas mācības ar  Liepājas 
reģionālās vides pārvaldes inspektoriem, 
lai apgūtu jaunā ar Zivju fonda atbalstu 
iegādātā aprīkojuma zivju resursu aiz-
sardzībai lietošanu. Ar šo aprīkojumu 
ir iespēja kvalitatīvāk iesaistīties upju 
apsekošanas procesā, kontrolējot vie-
tas, kur nārsta laikā iespējami likuma 
pārkāpumi. 

Sūdzības 
Skrundas novada Rudbāržos, Jubilejas 

ielā, kaimiņš sūdzējies par to, kā pie 
mājas izbūvēts bērnu rotaļas laukums. 
Notikušais pārrunāts un informēta Rud-
bāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja. 
Saņemtas ziņas arī par bezsaimnieka 
kaķiem Skrundā. Vairāki cilvēki atradu-

šies sabiedriskā vietā pārmērīgā alkohola 
reibumā.  24. augustā saņemta informā-
cija, ka Skrundas pagasta “Pumpuros” 
kādā dzīvokli gaudo suns. Sazinoties ar 
saimnieci, izskaidrotas tiesības un pienā-
kumi. Aizrādīts arī kāda klaiņojoša suņa 
saimniekiem Nīkrāces pagastā. 

Nepieskata bērnu
Nīkrāces pagasta Dzeldā kāda sieviete 

alkohola reibumā bez pieskatīšanas dzī-
voklī atstāja mazgadīgu bērnu. Paziņots 
Valsts policijai (VP). Savukārt 28. jūlijā 
Skrundā, Raiņa ielā, bez vecāku uzrau-
dzības no mājām izgāja trīsgadīgs bērns 
un pazuda. Bērns atrasts un nodots mātei. 

Satiksmes 
negadījumi un 
drošība

Saņemta informācija, ka pirms Rud-
bāržiem  notriekts stārķis. Paziņots 
atbildīgajam dienestam. 9. jūlijā pie 
veikala “Elvi” stāvlaukuma, veicot 
atpakaļgaitas manevru, tika sabojāta 
automašīna. Paziņots Valsts policijai, 
nodots video materiāls. 25. jūlijā līdzīgs 
negadījums noticis Skrundas estrādes 
stāvlaukumā. Augustā vairāki autova-
dītāji izdarījuši pārkāpumu, šķērsodami 
dzelzceļa pārbrauktuvi pie  aizliedzoša 
luksofora signāla.

Bojā īpašumus, zog
17. jūlijā Skrundas Sila kapos sabojā-

tas apmalītes. Vainīgā persona apzināta, 
bojājumi salaboti. 25. jūlijā Skrundā, 
Saldus ielā, kāda dzīvokļa ieejas durvīm 
uzbērti pelni.  Paziņots Valsts policijai. 3. 
augustā tika nozagta pie Ventas novietota 
laiva, ar videonovērošanas iekārtu palī-
dzību laiva tika atrasta. Vainīgo personu 
dati un video tika nodoti VP.

Profilaktiski 
pasākumi

20. jūlijā saistībā ar Rudbāržu pagastā 
divās saimniecībās konstatēto Āfrikas 
cūku mēri tiek veikta teritorijas iero-
bežošana un pārbaude. Raņķu pagasta 
teritorija pie mājām “Aizpari” darbojas 
putnu atbaidīšanas lielgabals, lai aizsar-
gātu ogulāju ražu no putniem – pārkā-
pumi nav konstatēti.  Apsekoti vairāki 
neapsaimniekoti īpašumi, noskaidroti 
īpašnieki un dots laiks īpašumus sakopt. 
19. augustā kopā ar VP darbiniekiem 
tika veikts profilaktiskais reids un 
pārbaudītas personas, kurām piemērots 
drošības līdzeklis “nodošana policijas 
uzraudzībā”.

Uzrauga pašizolāciju
No VP telefoniski tika pieteiktas vai-

rāk nekā 10 personas, kurām jāievēro 

pašizolācija. Veikta telefoniska saziņa 
ar šīm personām.

Nodrošina 
sabiedrisko kārtību 

20. augustā nodrošināta sabiedriskā 
kārtība Skrundas pilsētas estrādē senioru 
vasaras svētku koncertā. 29. augustā 
- vasaras noslēguma pasākumā. Pārkā-

pumi netika konstatēti.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Aleksandrs Demčenko
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

Lielgabarīta atkritumu savākšana 
Skrundas novadā

11. septembrī
• Ciecere, Cieceres iela pie Cieceres ielas 2A
• Kušaiņi, Kušaiņu iela 4
• Jaunmuiža, Skolas iela 5
• Raņķi, Ventas iela 9A (pie vecās katlumājas)
• Smilgas, Lielās ielas un Smilgu ceļa krustojums
• Rudbārži, Dārza iela “Mazdārziņi pie ūdenstorņa”
• Sieksāte, “Sieksātes pagasta nams”
• Dzelda, “Dzeldas centrs”
• Lēnu centrā pie drupām

Skrunda, Vakara iela 5A (lapu laukums)
• 11. septembrī no plkst. 9.00-18.00;
• 12. septembrī no plkst. 9.00-13.00.
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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.

Kopprojekts “Kopā”
Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Skrundas un Alsungas novada 

pašvaldību īstenos kopprojektu “Kopā”, kura mērķi ir attīstīt starpnovadu un 
starpinstitūciju sadarbību jauniešu līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbals-
tam vietējā līmenī, veicinot kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni.

Projekta laikā tiks izveidota darba grupa, kurā ietilpst jaunatnes darbinieki, 
speciālisti un jauniešu NVO pārstāvji, kuru tikšanās loma - pieredzes apmaiņa un 
katras no iesaistīto pušu pieredzes apguve. Projekta laikā plānoti arī pieredzes ap-
maiņas braucieni, lai katrā no vietām izzinātu darba ar jaunatni izmantoto metodiku, 
instrumentus, ka arī starpnovadu jauniešu saliedēšanās aktivitāte un apmācības par 
jauniešu iniciatīvas projektu izstrādi.

Projekta aktivitāšu būtiskākais mērķis ir ne tikai rast vienotu izpratni par darbu 
ar jaunatni, lai sekmētu vienmērīgu Jaunatnes politikas attīstību, virzību novadu 
apvienošanas rezultātā, bet arī uzlabot jauniešu iespējas pilnveidot savas prasmes 
un zināšanas.

Sīkāku informāciju par projektu var uzzināt, sazinoties ar Kuldīgas novada bērnu 
un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Ievu Kaltnieci, t. 27818498, e-pasts: 
ieva.kaltniece@kuldiga.lv

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

11. septembrī pl. 17.00 tiekamies Skrundas pastaigu takas galā, lai svinīgi 
atklātu PĒRTUVI  - tautā sauktu par čigānu pirti! Pirti būs iespējams izmēģināt, 
tādēļ tiem, kas to vēlas, līdzi jāņem atbilstošs apģērbs un dvielis.

No 14. septembra mazajā zālē skatāma fotostudjas “FOTAST” izstāde 
“Refleksija”. Izstāde tapusi ar filozofisku pieeju cilvēka pašizziņai, aicinot 
skatītājus saskatīt kaut ko vairāk nekā pirmajā acu skatienā šķiet. Katrs autors 
centies atklāt savu individuālo skatījumu un izpratni par šo tēmu, fotogrāfijās 
paužot personīgo pārdzīvojumu, sajūtas un pārdomas. 

17. septembrī pl. 16.00 Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz muzikāli 
literāru tikšanos “Divas māsas, deviņas grāmatas. Dzeja, dzīve un mūzika”. 
Pasākumā piedalīsies Elita Veidemane un Raimonda Vazdika. Lūdzu pieteik-
ties bibliotēkā personīgi vai pa t. 63331552, e-pasts - skrunda.biblioteka@
skrunda.lv.

24. septembrī visas Skrundas novada bibliotēkas slēgtas - metodiskā die-
na. Turpmāk Skrundas novada bibliotēkās metodiskā diena būs katra mēneša 
ceturtajā ceturtdienā.

26. septembrī Skrundas k/n lielajā zālē pl. 20.00 – dokumentālā filma ”Prāta 
Vētra: starp krastiem”. Ieeja – bez maksas.

26. septembrī Skrundas k/n lielajā zālē pl. 22.00 – video diskotēka ar DJ 
ZIGIJS. Ieeja – 5,00 EUR.

27. septembrī Eiropas sporta nedēļas laikā notiks “Velobrauciens pretī 
rudenim”.

3. oktobrī – nakts mix volejbola turnīrs.

Rudbāržos
No 7. septembra līdz 2. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā Skrundas mākslas 

studijas dalībnieku darbu izstāde “Zīmējumi dzejas noskaņās”.
9. septembrī pl. 15.00 bērnu dzejas pēcpusdiena bibliotēkā kopā ar Pepiju 

Garzeķi.
No 11. septembra Rudbāržu k/n zālē apskatāma Vladislava Kundziņa 

fotoizstāde “Ziedi”.
11. septembrī pl. 19.00 Rudbāržu k/n tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi.
21.septembrī 15.00 Rudbāržu bibliotēkā latvisko tradīciju pēcpusdiena 

,,Miķeļdienu sagaidot”. Pasākumu kuplinās Rudbāržu folkloras kopa.
26. septembrī Rudens lustes Rudbāržos. No pl. 9.00 – tirgus. Iespēja iegā-

dāties Skrundas novada mājražotāju produkciju, svaigas karpas un kūpinātas 
zivis, kūpinātu gaļu, medu un dažādus dārzeņus, “Skrundas KLĒTES” labumus. 
Bezmaksas piepūšamās atrakcijas ne tikai bērniem. Loku šaušana. Garda zupa 
ikvienam tirgus apmeklētājam. Par muzikālu izklaidi gādās grupa “Ēna”. Pl. 
15.00 Rudbāržu k/n aktiera Kārļa Neimaņa koncertprogramma “Kā būs, tā 
būs”. Ieeja – 1,00 EUR.

Raņķos
19. septembrī pl. 16.00 Raņķu pasākumu zālē “Dzeja un mūzika”. Dzeja un 

dziesmas - Rasma Urtāne, vijole - Reinis Galenieks. Ieeja bez maksas. 
26. septembrī pl. 13.00 Raņķu pasākumu zālē pasākums dāmām, meitenēm, 

mammām un omītēm “Uzplauksti vasaras košumā!”. Pasākums, kur katrai 
dāmai personīgi tiks mācīts uzlikt skaistu make up, pastāstīts, kādas krāsas 
piestāv un 15 skaisti foto piemiņai. Pieteikties un samaksāt līdz 24. septem-
brim.  Dalības maksa 25,00 EUR (iekļauts - make up apmācība, kosmētika un 
foto). Pasākumu vada stiliste Inese Kļaviņa (Rīga).  Sīkāka informācija pa t. 
29359243. Vietu skaits ierobežots.

Nīkrācē
8. septembrī pl.14.30 Nīkrāces atpūtas centrā jautra izrāde bērniem “Māja 

zem varavīksnes”. Ieeja bez maksas. Kam mājās ir Sunītis un Kaķīte, zina, 
cik daudz mīlestības un prieka tie sniedz mājiniekiem. Vai Sunītis un Kaķīte 
spēj sadzīvot tikai divi vien, kad neviena nav mājās? Ko tad viņi dara? Spē-
lējas vai tieši otrādi – ķīvējas? Varbūt viņi pa kluso atver ledusskapi un apēd 
visus gardumus? Varbūt viņiem ir slepena eja, pa kuru viņi nemanāmi izslīd 
uz ielas? To un daudz ko citu jūs noskaidrosiet, ja atnāksiet uz izrādi “Māja 
zem varavīksnes”.

13. septembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā tikšanās ar grāmatas “Pa 
senču takām Nīkrācē” autori Dzidru Ārnieci-Krivko.  

10. oktobrī pl. 16.00 Nīkrāces atpūtas centrā senioru pēcpusdiena kopā ar 
“Projektu 5 Jāņi” koncertā ballē. Līdzi jāņem neliels cienasts un labs noska-
ņojums. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie kultūras darbinieces Ingas vai 
pa t.22470402.

KOLEKTĪVS PIRMĀ 
TIKŠANĀS

VIETA VADĪTĀJS

Bērnu vokālais 
ansamblis

15.09. pl. 18.00 Mazā zāle Sarmīte Pavilaite

Bērnu deju kolektīvs 
JAUTRAIS DANCIS

07.09. pl. 18.00 Lielā zāle Liene Krūmiņa

Tautas deju kolektīvs 
VENTASTEGA!

04.09. pl. 19.00 Lielā zāle Zane Babre

Senioru deju kolektīvs  
VIRŠI

08.09. pl. 19.00 Lielā zāle Dita Ņuņēvica

Sieviešu vokālais 
ansamblis ROMANCE

07.09. pl. 19.00 Mazā zāle Guna Jaunzeme

Bērnu popgrupa 
BUMS

09.09. pl.18.00 Lielā zāle Guna Jaunzeme

Vīru vokālais 
ansamblis VECIE ZĒNI

10.09. pl. 18.00 Saimes istaba Viesturs Meļķis

Sieviešu koris  
SONANTE

07.09. pl. 19.00 Lielā zāle Laimdota 
Mūrniece

Senioru koris 
SKRUNDA

08.09. pl.16.00 Mazā zāle Sarmīte Pavilaite

Amatierteātris SAAN 09.09. pl. 19.00 Lielā zāle Inga Ezeriete

Jauniešu 
JAUNRADES PULCIŅŠ

14.09. pl. 15.30 Lielā zāle Anna Kožare-
noka

Skrundas audējas 01.09. no pl. 
11.00

3. stāva 
studija

Anna Skarpa

Skrundas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno 
sezonu un aicina savā pulkā pievienoties jaunus dalībniekus!

Nīkrāces amatierteātris “Brinida” aicina uz sezonas pirmo tikšanos 8. septembrī 
pl.19.00. Režisore: Inga Ezeriete.

Nīkrāces sieviešu ansamblis “Diantus” aicina uz sezonas pirmo tikšanos 10. 
septembrī pl.18.00. Vadītāja: Sarmīte Pavilaite.

Spraiga un sportiska vasara!
Jūlija vidū notika mix pludmales volejbola turnīrs, kurā piedalījās 17 spēcīgas 

komandas. Tā bija lieliska iespēja sagatavoties svarīgām sacensībām, kuras norisi-
nājās 1. augustā, – Skrundas novada atklātajām 11. vasaras sporta spēlēm. Šogad 
Skrundas vidusskolas sporta bāzē pulcējās 108 dalībnieki ne tikai no Skrundas no-
vada, bet arī Liepājas, Rīgas, Saldus, Kuldīgas, Aizputes, kā arī Aizkraukles. Sporta 
spēlēs tika arī laboti vairāki Skrundas novada rekordi vieglatlētikā, bet pludmales 
volejbolā bija pieteicies rekordliels komandu skaits – 22 komandas, kas Skrundas 
vidusskolas smilšu laukumos bija sen nebijis notikums. Tāpat pirmo reizi smilšu 
laukumos notika Skrundas novada čempionāts pludmales volejbolā U14 meiteņu 
grupā. Treneri un organizatori apsola šo pasākumu ieviest kā nopietnu turnīru arī 
nākamajos gados, aicinot uz Skrundu dažādu vecumu spēlētājus.

Skrundas novada mākslas studija turpina darbu un gaida jaunus dalībniekus
Jau pagājuši 4 gadi, kopš Skrundā darbojas mākslas studija. Šis laika sprīdis 

paskrēja nemanot - krāsojot, zīmējot, veidojot. Studijas dalībnieki ar lielu 
aizrautību strādāja, radot mākslas darbus gan savam, gan citu priekam. Visu 
padarīto vienmēr var apskatīt divās izstādēs - ziemā mākslas studijas telpās, 
bet pavasarī  Skrundas kultūras namā, Skrundas svētku laikā.

Ir jauns mācību gads, un darbs mākslas studijā 5. sezonā turpināsies. Ir jaunas 
idejas, būs jauni darbi un jauni pārsteigumi, tāpēc mākslas studija gaida arī 
jaunus dalībniekus.

Ja vēlies radīt skaistas lietas, kas iepriecinās Tevi un arī citus, piesakies un 
kļūsti par studijas audzēkni!

Nodarbībām mākslas studijā aicinām pieteikties gan bērnus skolas vecuma 
grupās, gan arī  pieaugušos.

Nodarbības notiek reizi nedēļā Skrundā, Kalēju ielā 6. Līdzmaksājums par 
nodarbībām: 12 eiro/mēnesī (ieskaitot PVN).

Pieteikšanās nodarbībām Skrundas mākslas studijā līdz 10. septembrim. 
Vairāk informācijas, sazinoties ar Daci Kudori (tālr. 29581537).

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ROBERTS OSTROVSKIS 03.05.1942. 02.08.2020.
JEVGENIJA ĀBOLA 10.10.1933. 19.08.2020.
ĀRIJA ĀRNIECE 04.03.1937. 29.08.2020.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Laulību noslēguši 9 pāri, 5 ir mūsu novada cilvēki. 
Mūžībā aizgājuši  2 Skrundas novada un 1 cita novada iedzīvotājs

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
informē, ka ar 1. septembri mainīts 

Skrundas autoostas darba laiks.
Skrundas autoostas DARBA LAIKS

Pirmdiena   7.00-12.00 13.00-18.00
Otrdiena   7.00-12.00 13.00-18.00
Trešdiena   7.00-12.00 13.00-18.00
Ceturtdiena  7.00-12.00 13.00-18.00
Piektdiena   7.00-12.00 13.00-18.00
Sestdiena   7.00-12.00 13.00-18.00
Svētdiena                  10.00-16.00

Atjauno ielu 
apgaismojumu

No 28. augusta Skrundā, Pērkona ielā, 
uzsākti ielu apgaismojuma atjaunošanas 
darbi, kurus plānots pabeigt līdz 30. 
septembrim. Tāpat ielu apgaismojums 
tiks atjaunots Zibens ielā no Amatnieku 
ielas līdz Ventas ielai. Darbu īstenošanas 
termiņš 15. oktobris, savukārt Jaunmui-
žā, Puķu ielā, šos darbus plānots pabeigt 
līdz 30. oktobrim.

Grozījumi Nacionālo 
bruņoto spēku likumā

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku 
likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā, no-
saka, ka par patvaļīgu iekļūšanu mili-
tārajos objektos vai Nacionālo bruņoto 
spēku apsargājamos objektos turpmāk 
piemēros naudas sodu līdz 1500 eiro. 
Salīdzinot ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā līdz šim noteikto, 
naudas sods ir palielināts. 

Patvaļīga iekļūšana periodiski ir vē-
rojama arī Skrundas novada militārajā 
poligonā “Mežaine”. Šāda nesankcionē-
ta atrašanās militārajā objektā var radīt 
draudus personu drošībai, piemēram, 
prettiesiskai personas iekļūšanai mili-
tārajā objektā šaušanas nodarbību laikā 
var būt neatgriezeniskas sekas, kā arī var 
nākties šķirties no 1500 eiro.

Vāc parakstus 
Dzemdību nodaļas 

saglabāšanai
Sabiedrības iniciatīvu portālā “Ma-

nabalss.lv” uzsākta parakstu vākšana 
par Dzemdību nodaļas saglabāšanu 
slimnīcās Kuldīgā un Dobelē.

Iniciatīvas pārstāvis Sandis Miļauskis 
paudis: “Jaunās māmiņas ātrāk nokļū-
tu slimnīcā, veicinātu demogrāfisko 
stāvokli Latvijā, piemēram, no Saldus 
tuvākā Dzemdību nodaļa ir vairāk nekā 
50 km attālumā (pēc 2021. gada, kā plā-
no Veselības ministrija, būs vairāk nekā 
90 km), un ātrās palīdzības mediķiem, 
gadījumā, ka grūtniecei sākas asiņošana, 
būtu iespējams ātrāk nogādāt stacionārā, 
kur ir Dzemdību ginekoloģijas nodaļa.”

Viņaprāt Saeimas deputātiem vaja-
dzētu mazāk naudu tērēt citur, bet vairāk 
domāt par iedzīvotāju labklājību un ie-
guldīt Latvijas medicīnā, un tas veicinātu 
demogrāfisko stāvokli.

Kā ziņots, pašlaik notiek darbs pie 
slimnīcu līmeņu pārskatīšanas un tiek 
izvērtēts, cik lielā mērā Latvijas slim-
nīcas nodrošina pakalpojumus, kurus 
tās uzņēmušās, un vai tajās kādu pakal-
pojumu sniegšana būtu optimizējama.

Parakstīties iespējams: https://ma-
nabalss.lv/nelikvidesim-slimnicas/sho
w?locale=lv&fbclid=IwAR1zMWAil
PNCj1BRqnWB7QR6Jy7TPk93_jF-
HHdgH23gMiN8mtbNS10mRNY

 Informāciju sagatavoja:
Signeta Lapiņa,

SIA “Kuldīgas slimnīca” 
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 25415165, e-pasts: signeta.

lapina@kuldiga.lv
www.kuldigasslimnica.lv


