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Labdien, lasītāj! Skrundas autoosta
vērienīgu pārmaiņu priekšā

Dita Ņuņēvica, Skrundas 
kultūras nama direktore

Ziema vēl nevēlas laist mūs vaļā, 
bet apkārt jau smaržo pavasaris.  
Kādu laiku dzīvojam šajā tik savādajā 
vīrusa laikā un jaunās reformas 
gaidās, kas ienesīs mūsu dzīvēs 
daudz pārmaiņu. Katras pārmaiņas 
mūsos iedveš bailes no nezināmā un 
liek mums sev uzdot jautājumus: “Kā 
tad būs tālāk? Kā mēs šeit dzīvosim? 
Vai jaunajam novadam mēs būsim 
tikpat svarīgi kā esošajam?”

Katra cilvēka piederība un mājas 
ir tur, kur viņš jūtas vislabāk. Un tas, 
ka mēs kļūsim par kāda cita novada 
sastāvdaļu, nemainīs mūsu piederību 
un sajūtas. Mēs esam un būsim 
skrundenieki ar savām vērtībām. 
Ar tām mēs varam pilnveidot savu 
dzīvi, padarot to krāsaināku un 
interesantāku arī jaunajā Kuldīgas 
novadā. Mums pieder liela bagātība 
- amatiermākslas kolektīvu saime, 
kura jau gaida mirkli, lai varētu atkal 
kopā muzicēt un darboties, dažādas 
interesantas apskates un atpūtas 
vietas un, protams, svarīgākais 
esat katrs no jums, kurš sajūt savu 
piederību šai vietai.

Strādājot kultūras namā, katru 
dienu sajūtu šo savādāko gadu, 
kurā pietrūkst īpašās enerģijas 
apmaiņas  un tu vari tikai savā prātā 
atcerēties un iedomāties, ka viss 
atkal būs, tikai mazliet jāpaciešas. 
Esam izmantojuši šo kluso laiku, 
lai uzlabotu vidi kultūras namā. 
Nomainījām grīdas segumus lielajai 
zālei un trepēm uz trešo stāvu. Ļoti 
gaidām to mirkli, kad atkal šajā vietā 
varēs dzirdēt dejotāju soļu dimdoņu 
un dziedātāju skaņās balsis, kad 
atkal šeit pulcēsies viesi no tuvām un 
tālām vietām, kad atkal varēsim kopā 
priecāties par teātra uzvedumiem 
un griezties deju virpulī nu jau uz 
jaunā parketa. Prieks par katru, kas 
piedalās šī brīža mūsu veidotajos 
pasākumos un aktivitātēs. Tā mēs 
pierādām, ka kultūra un kopā būšana 
kaut vai attālināti ir ļoti svarīgs 
process. Esam centušies pasākumus 
pielāgot šodienas apstākļiem, 
kad pulcēšanās nav atļauta, taču, 
manuprāt, tieši šādas aktivitātes 
ir tuvinājušas ģimenes locekļus, 
bērnus, jo tas ir tas svarīgais kopā 
pavadīšanas laiks, kuru mēs nedalīti 
varam veltīt viens otram. 

Novēlu visiem sajust sevī šo 
piederību, būt vienam no! Darīt 
lielus un paliekošus darbus! Būt 
aktīviem šīs savas vietas un novada 
patriotiem, lai kopā mēs varam 
lepoties ar savu vietu un cilvēkiem!

Skrundas autoosta autobusu sa-
tiksmei un pasažieriem tika atvērta 
20. gadsimta astoņdesmitajos gados. 
Gadu gaitā laika zobs darījis savu. 
Tika meklēti līdzekļi, iespējas uzlabot 
šīs vietas vizuālo izskatu. Pērnajā 
gadā pārskatot pašvaldībai piedero-
šos īpašumus, tika pieņemts lēmums 
izsolē pārdot mežu un šos līdzekļus 
novirzīt kā līdzfinansējumu  autoostas  
atjaunošanai.

2020. gada rudenī tika sāktas saru-
nas ar projektēšanas uzņēmumu SIA 
“MUUD”, kas piedāvāja modernu un 
funkcionālu risinājumu autoostas ēkas 
un peronu pārbūvei. Martā uzņēmuma 
pārstāvis Juris Kostirko iepazīstināja 
ar projekta galaversiju. Detalizēti tika 
izskatīts komunikāciju izvietojums – 
elektrība, apkure, novērošanas kameras. 
Lai uzlabotu pasažieru pārvietošanās 
kvalitāti ar sabiedrisko transportu, 
padomāts par velosipēdu novietni, 
mantu uzglabājamām kamerām, mazuļu 
pārtīšanas vietu, vietu bērniem,  WIFI. 
Ar īpašu rūpību domāts, lai cilvēkiem 

ratiņkrēslā būtu ērti nokļūt līdz kasei un 
labierīcībām. 

Skrundas novada domes priekšsē-
dētāja Loreta Robežniece uzsvēra: 
“Ir liels gandarījums, jo pavisam drīz 
varēsim izsludināt iepirkumu autoostas 
renovācijai. Skrunda jau ilgi ir gaidījusi 
šīs pārmaiņas un nu beidzot esam tuvu 
to īstenošanai.”

Plānots, ka tuvākajā laikā tiks sagata-
vota visa nepieciešamā dokumentācija, 
lai varētu izsludināt iepirkumu. 

Informāciju apkopoja: 
Iveta Rozenfelde, Skrundas 

novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

SIA “MUUD” autoostas 
vizualizācijas materiāli

LIELĀ TALKA un VARAM aicina kopīgi sakopt Latviju 24. aprīlī
Lielās Talka un Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija (VA-
RAM) aicina talciniekus piedalīties jau 
tradicionālajā pavasara talkā un Vislat-
vijas vides sakopšanā, kas norisināsies 
šā gada 24. aprīlī. Ministrija arī atgādina 
par nepieciešamību ievērot valstī noteik-
tus epidemioloģiskās drošības noteiku-
mus un aicina doties talkot atbilstoši tā 
brīža noteiktajiem ierobežojumiem. Lai 
parūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, 
organizatori aicina talkot individuāli 
– “solo” talkas, divatā – “duo” talkas 
vai vienas mājsaimniecības ietvaros – 
“ģimenes talkas”.

Virzoties uz mērķi par zaļākās valsts 
pasaulē statusu, arī šajos sarežģītajos 
apstākļos ir svarīgi ikdienā saudzēt ne 
tikai savu veselību, bet arī apkārtējo 
vidi un dabu. Tāpēc arī šogad, tāpat kā 
visus iepriekšējos gadus, Lielā Talka 
notiks, lielāku uzsvaru liekot uz indi-
viduālo talkošanu un talkošanu vienas 
mājsaimniecības ietvaros. Šā gada Lielās 
Talkas sauklis “Par zaļu Latviju – katrs 
atsevišķi, bet visi kopā!” norāda uz 
to, ka, neskatoties uz apkārtējiem aps-
tākļiem, katrs no mums Lielās Talkas 
dienā vai jebkurā citā laikā var pielikt 
savu roku, lai Latvija kļūtu par zaļāko 
valsti pasaulē.

Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrs Artūrs Toms Plešs: “Katru 
pavasari tiekamies Lielajā Talkā, tā ir jau 
ikgadēja tradīcija, kas vieno visu Latviju. 
Līdzīgi kā pirms gada, arī šogad mums 
talkojot jārūpējas ne vien par apkārtējās 
vides sakopšanu, bet arī vienam par otru, 
ievērojot drošības pasākumus Covid-19 
izplatības mazināšanai. Ierobežojumu 
laiks ir ļāvis no jauna novērtēt mūsu 
dabas vērtības un atpūtu dabā, īpaši 
priecājoties par sakoptu vidi un krāšņo 
dabu. Tāpat arī katrs no jauna iestādītais 
koks ir veids, kā varam ne vien padarīt 
tīkamāku mūsu apkārtni, bet arī būt soli 
tuvāk klimatneitralitātes sasniegšanai, 
ko ar citām Eiropas Savienības valstīm 
esam apņēmušies īstenot 2050. gadā.  
Aicinu piedalīties talkā un pielikt roku, 
lai vide mums apkārt kļūtu vēl sakoptāka 
un Latvija, līdz ar atbildīgu rīcību ne 
vien talkas dienā, bet arī ikdienā, vēl 
zaļāka valsts.”

Kustības “Lielā Talka” vadītāja Vita 
Jaunzeme: “Esmu priecīga un bezgala 
lepna par to, ka arī tik sarežģītos aps-
tākļos mēs kā sabiedrība un kā valsts 
kopumā spējam atrast gan iekšējos spē-
kus, gan drošus veidus, kā turpināt talkot 
un rūpēties par mūsu dabu. Jau 13 gadus 
mēs katru pavasari talkojam un veicam 

sakopšanas un labiekārtošanas darbus. 
Talkojām pagājušogad, talkosim šogad 
un, neapšaubāmi, talkosim arī nākam-
gad! Katrs atsevišķi, bet visi kopā mēs 
spēsim paveikt vairāk, talkojot “solo” 
vai vienas mājsaimniecības ietvaros. 
Manuprāt, mums kā sabiedrībai šobrīd 
jābūt jo īpaši saliedētiem ne vien tajā, 
ko darām un ko vēlamies panākt, bet arī 
savā attieksmē – jāpaliek pozitīviem un 
atvērtiem. Nenoliedzami šis ir grūts laiks 
un tikai ar pozitīvām domām, kopīgu 
darbu un vienotu skatījumu uz to, kādu 
vēlamies redzēt savu valsti nākotnē, mēs 
spēsim tikt pāri visām grūtībām.”

Latvija jau ir parādījusi, ka spēj vie-
noties kopīga mērķa labad daudz lielākā 
mērā, nekā citas pasaules valstis. 2021. 
gada sākumā Lielās Talkas organizatori 
saņēma balvu no Pasaules talku kustī-
bas “Let`s do it!” par to, ka 2020. gada 
Pasaules talkā Latvija ir atzīta par valsti, 
kurā labiekārtošanas, sakopšanas un 
koku stādīšanas aktivitātēs piedalījies 
procentuāli vislielākais brīvprātīgo 
skaits pret kopējo iedzīvotāju skaitu 
(“The highest % of volunteers per capita 
at World Cleanup Day 2020”).

Šī gada 24. aprīlī Latvijā norisināsies 
ikgadējā pavasara Lielā Talka. Talcinieki 
ir aicināti ievērot visas valstī noteiktās 

piesardzības prasības, būt apzinīgiem 
un iesaistīties Latvijas sakopšanā un 
labiekārtošanā. Plašāka informācija par 
2021. gada talkas norisi, ieteikumiem 
talciniekiem un iespējām iesaistīties 
atrodama Lielās Talkas mājas lapā www.
talkas.lv.

Par Lielo talku: Lielā talka ir nevals-
tiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. 
gada ne tikai katru gadu organizē talkas 
visā valstī, bet īsteno arī dažādus pro-
jektus sabiedrības izglītošanai vides 
aizsardzības jautājumos. Lielās talkas 
patrons ir Valsts prezidents, ierindojot 
Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, 
kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts 
tik augstā līmenī. 2019. gada augustā 
patronāžu pārņēma Valsts prezidents 
Egils Levits. Par saviem zaļajiem dar-
biem rakstiet arī mums talkas@talkas.
lv un projects@talkas.lv, vai arī dalieties 
ar tiem sociālajos tīklos, izmantojot 
tēmturus: #LielaTalka2021 #Espiede-
runakotnei #sakopsavusetu

 
Papildu informācija: 

Nikola Matjušenko, Lielās Talkas 
sabiedrisko attiecību konsultante, 

t.26431149, e-pasts: nikola.
matjusenko@onecom-latvia.com
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā 

Pavasarī ikdienā veicamo darbu ir arvien vairāk. Pagasta teritorijā tiek grābta 
pērnā zāle, kokiem apgriezti zari, sakopta apkārtne. Uz svētkiem esam izveidojuši 
dekorācijas, kas priecēs gan lielus, gan mazus pagasta iedzīvotājus, gan mūsu viesus.

Tiek apsekoti un greiderēti pašvaldības autoceļi. Atsācies mācību process 1.- 4. 
klasēm Nīkrāces pamatskolā. Vecākās klases turpina mācības attālināti. Sociālā 
dienesta darbiniece turpina piegādāt pārtikas pakas skolēniem, kuri mācās attālināti.

Atpūtas centra skatlogos ir skatāma Ingas Ezerietes fotogrāfiju izstāde. Nīkrāces 
bibliotēkā var apskatīt Jeļenas Egliņas lielformāta ziedu izstādi. Ir iegādātas jaunas 
grāmatas dažādām lasītāju gaumēm. Bibliotēkas vadītāja  aicina iedzīvotājus dalī-
ties ar informāciju un fotogrāfijām par sovhoza laikiem, lai varētu veidot virtuālo 
izstādi par sovhoza dzīvi Nīkrāces pagastā. Aprīlī bibliotēkā ir skatāma Ilonas 
Rītiņas krūzīšu izstāde.

Pieminot komunistiskā genocīda upurus, Lēnās pie piemiņas akmens tika  nolikti 
ziedi un aizdegtas svecītes.

No 1. līdz 5. aprīlim varēja doties pastaigā pa Dzeldas teritoriju, lai atrastu 12 
vārdus ar Lieldienu elementiem, no kuriem bija jāsaliek pareizs Lieldienu teiciens. 
Trīs veiksminieki tika  pie pārsteiguma balvām. Lai visā dzīves ceļā jūs pavada 
ticība brīnumam! Smaidiet! (Ogs Mandino) 

Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā
 Pagasta dzīve martā joprojām bija pakļauta ierobežojumiem - strādājām attālināti. 

Lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumus, konsultācijas un risinātu citus jautājumus, 
viņiem vispirms bija jāpiesakās pie pagasta pārvaldes speciālistiem. Darbi pagasta 
teritorijā turpinās: vācām atkritumus, grābām zarus un pērnās lapas.  Pielabojām 
atkritumu urnas un uzstādījām norādes pastaigu takā. 

Tuvojoties Lieldienām, saposām pagasta centru un daudzdzīvokļu māju pagalmus. 
Tika gatavoti jauni rotājumi, atjaunoti un pielaboti vecie krājumi. 

Pēc iedzīvotāju lūguma Vecsieksātes kapos ir izgatavots lapu un zaru novietošanai 
speciāls aizžogojums.

Darbu turpina pagasta bibliotēka, ir saņemtas jaunas grāmatas. Grāmatas līdz-
ņemšanai tiek izsniegtas, tomēr lasītavu un interneta pakalpojumus nevar izmantot. 
Visu martu bibliotēkā bija apskatāma Ainas Liepas personālizstāde “Zaļi krāsainā 
pasaule”, kurā varēja aplūkot apbrīnojamas glezniņas, kas veidotas no dzijas un 
dažādiem dabas materiāliem - koku zariem, mizām un akmentiņiem.

Par godu Starptautiskajai sieviešu dienai pagasta kultūras darba organizatore 
Liene Krūmiņa aicināja visas radošās, atraktīvās un tik īpašās Rudbāržu sievietes 
piedalīties virtuālā piedzīvojumā. 10 drosmīgās rudbāržnieces neturēja sveci zem 
pūra un dalījās ar saviem vaļaspriekiem. Visas dalībnieces tika pie vērtīgām dāvanām, 
kuras izlozēja 8. martā Rudbāržu pagasta Facebook lapā.

Visu martu reizi nedēļā sociālā darbiniece pēc saraksta izsniedza pārtikas pakas 
skolēniem, kuri mācās attālināti. Tiem skolēniem, kuri dzīvo attālās viensētās un 
Sieksātes ciemā, pārtikas pakas tika piegādātas līdz dzīvesvietai. Pakas tiek piegā-
dātas pirmdienu pēcpusdienās.

 Atgādinām, ka lietotas elektropreces ikviens iedzīvotājs var nodot bez maksas 
Rudbāržos, Pienotavā, iepriekš vienojoties par laiku ar pārvaldes vadītāju vai saim-
niecības pārzini Jāni Treilību pa t. 26607528.  Lietotās elektropreces nedrīkst būt 
izjauktas vai citādi demontētas. Iestājoties sausākam laikam, tiks laboti un planēti 
pagastu zemes ceļi.

Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Inese Ivāne

Raņķu pagastā
Dzīve rit nu jau ierastajā ierobežojumu ritmā. Amatierteātris strādā attālināti 

Zoom platformā, noslīpējot tekstus. Nogreiderēti grants seguma ceļi, kopta teritorija, 
individuāli nolikti ziedi pie represēto piemiņas akmens un, protams, Lieldienu de-
koru gatavošana. Tapušas lielākas un mazākas ligzdas ar olām, lielākas un mazākas 
kompozīcijas. Kāds zaķu pāris aizceļoja uz Plostniekiem, kāds cilpo pa Smilgām. 
Par Jaunmuižas zaķiem parūpējās Antuļu bibliotekāre. Prieks par izdekorētu kāpņu 
telpu un individuālo māju pagalmiem.

Lieldienas ir pavadītas, dāvājot mums sauli, vēju, lietus lāses un baltas sniega 
pārslas. Bet tik un tā pavasaris ir atnācis arī Raņķos. Gan pirmajās, gan otrajās Liel-
dienās “Sudmalnieku” birzī bija paslēpušies 10 zaķi ar dažādiem jautājumiem un 10 
interesantiem faktiem par olām un zaķiem. Mēs priecājamies par lielo apmeklētāju 
atsaucību un piedalīšanos konkursā. Paldies visiem, kuri meklēja, domāja atbildes 
un izšūpojās, lai vasarā odi nekostu, un nenobijās no lietus un vēja, kas bija otrajās 
Lieldienās. Uzvarētāji tiks izlozēti un ar viņiem “zaķis” sazināsies personīgi. 

Bibliotēkas strādā grāmatu apmaiņas režīmā. Uz vietas izdevumus lasīt nav 
ļauts. Ātrai apskatei Raņķu bibliotēkā bija izstāde par un ap Lieldienām – ticējumi, 
tautasdziesmas, receptes, paražas. Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros 
izveidota gan virtuāla, gan fiziska izstāde “Visu laiku lasītākās bērnu grāmatas”. 
Šobrīd skatāmas jaunmuižnieces Sandras Balceres veidotās mandalas, kas ir spē-
cīgs instruments, ko cilvēki var izmantot savā labā. Savukārt Antuļu bibliotēkā var 
aplūkot jaunmuižnieka Māra Mihailova putnu fotogrāfijas un Aivara Šīmena metāla 
darinājumus – “Metāla otrā dzīve”.

Pašreiz mēs varam dzīvot ar Stefānijas Meieres vārdiem: “Nākotne nav iekalta 
akmenī. Lietas mainās”. Un  ja valstī noteiktie ierobežojumi atļaus, tad 9. maijā 
Raņķos plānojam pavasara tirgu, kurā varēs iegādāties tomātu, kāpostu, paprikas 
u.c. dārzeņu stādus, dažādu stādāmo un iekarināmo puķu stādus, augļu kociņus un 
krūmiņus. Apmeklētājus priecēs leijerkastnieks Gatis Grīnbergs. Sīkāka informācija 
pa tālruni 29359243.

Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Izvieto masas ierobežojuma ceļa zīmes
SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 

informē, ka uz ceļa posma Jaunmuižā, Avotu ielā 
(6229D007D), no krustojuma P07 0,5 m līdz 0,40 km 
izvietotas masas ierobežojuma ceļa zīmes (10 tonnas).

Domes ārkārtas sēde 
2021. gada 18. martā notika Skrun-

das novada domes ārkārtas sēde. Tajā 
Dome nolēma atsākt mācības klātienē 
Skrundas novada pašvaldības Skrundas 
vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas 
1.-4. klasēm no 22. marta un veikt 
izglītības iestādēs klātienē nodarbināto 
iknedēļas testēšanu uz Covid-19.

Mobilā diagnostika 
14. aprīlī un 13. maijā  no plkst. 10.00 

līdz plkst. 17.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 
4, (pie Latvijas aptiekas) MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA. Mamogrāfija: ar Na-
cionālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstuli - BEZ MAKSAS; ar ģimenes 
ārsta nosūtījumu 3,00 EUR; bez nosūtī-
juma - 25,00 EUR. Rentgens (plaušām, 
locītavām u.c.): 1 projekcija 9,00 EUR 
(ar ģimenes ārsta nosūtījumu). Lūdzam 
veikt PIERAKSTU uz noteiktu laiku pa 
tālruni 27020119.

Atjauno reisus
No 22. marta atjaunoti vairāki reisi, 

arī maršrutā Nr.6337 Skrunda–Nīkrāce. 
Autobuss, kas no pieturas Skrunda dar-
badienās izbrauc plkst.7.20 un 16.30, 
bet no pieturas Nīkrāce – plkst.7.51 
un 17.01. Autotransporta direkcija ai-
cina 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 lai-
kā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.

 Plāno attīstīt 
Kalpaka taku

19. martā Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece, 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītā-
ja Ilona Rītiņa, Rudbāržu pakalpojumu 
pārvaldes vadītāja Inese Ivāne un Jaun-
sardzes centra direktors Aivis Mirbahs 
tikās ar aizsardzības ministru Arti Pa-
briku, kā arī ministrijas speciālistiem, 
lai pārrunātu turpmāko virzību Kalpaka 
takas tālākai izveidei. Sarunā piedalījās 
arī “Latvijas valsts mežu” pārstāve un 
privāto zemju īpašnieki, lai, veidojot 
takas infrastruktūru, būtu apmierinā-
tas visas iesaistītās puses un projektu 
varētu sākt īstenot. Šobrīd ir panākta 
vienošanās, ka ceļš no jaunizveidojamās 
Kadetu skolas līdz Lēnu baznīcai ir pir-
mais Kalpaka takas posms, kam sekos 
turpinājums līdz Kalpaka muzejam 
Saldus novadā. Kalpaka ceļu ik gadu 3. 
martā veic daudzi entuziasti un jaunieši. 
Tai ir nozīmīga loma Latvijas brīvības 
cīņu vēsturē, līdz ar to tās attīstība un 
pilnveidošana būs ieguvums ikvienam, 
kas vēlēsies izzināt vairāk par to, kā šī 
vēsture veidojusies.

Sākusies sabiedriskā apspriešana Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības programmas 
2021.-2027. gadam 1. redakcijas projektam

Kurzemes plānošanas reģions uzsācis izstrādātās Kurzemes plānošanas 
reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu. Priekšlikumus turpmākai Kurzemes attīstībai sabiedriskās ap-
spriešanas laikā no 2021.gada 29. marta līdz 30. aprīlim var sniegt, izmantojot 
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.kurzemesregions.lv pieejamo 
veidlapu. Lai veicinātu kurzemnieku iesaisti jaunās Attīstības programmas 
izstrādē, šī gada 22. aprīlī tiešsaistē notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā 
8 vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas 
zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, 
Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība 
kā horizontālā prioritāte. Tās ir izvirzītas, balstoties uz Kurzemes plānošanas reģio-
na ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, kā arī ievērojot pēctecību ar 
iepriekšējā perioda Attīstības programmu 2015. – 2020. gadam. Par prioritātēm un 
rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk 
nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona 
paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšli-
kumus rīcību virzieniem un rīcībām izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Dokumenti publiski pieejami gan digitālā formātā Kurzemes plānošanas reģiona 
tīmekļa vietnē www.kurzemesregions.lv un Geolatvija.lv, gan drukātā formātā 
Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā Saldū, Striķu ielā 2, 2.stāvā. 

Priekšlikumus Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. 
gadam 1. redakcijai, lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pastu pasts@kurzemesregions.
lv vai pa pastu: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048, aizpildot priekšlikumu veidlapu. 

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2021.gada 29. marta līdz 30. aprīlim.
Publiskās apspriešanas sanāksme: 2021.gada 22. aprīlī pl.13.00 tiešsaistē.
Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā 

noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plā-
nošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcija apstiprināta 
ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 2021. gada 24.marta (sēdes 
protokols Nr. 3/21) lēmumu Nr.3.1, tajā ietverta pašreizējās situācijas analīze un 
kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, 
prioritātes, rīcības virzieni, rīcības plāns un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas 
kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. 

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.
gadam izstrādi varat uzzināt mūsu mājas lapā.

Par Kurzemes plānošanas reģionu
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas 

izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, 
koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Tas šobrīd 
apvieno 20 pašvaldības: 18 novadus – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, 
Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, 
Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes un Ventspils novadi, kā arī 2 republikas līmeņa 
pilsētas – Liepāju un Ventspili.

Pēc 2021.gada 1.jūlija KPR veidos 7 pašvaldības  - 2 valstspilsētas Liepāja un 
Ventspils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem 
var uzzināt: www.kurzemesregions.lv 

Papildu informācijai: Indra Murziņa, Kurzemes plānošanas reģiona 
telpiskās attīstības plānotāja 

tālr. 26462395, e-pasts indra.murzina@kurzemesregions.lv

Līdz 27. maijam vēlētāji var mainīt vēlēšanu 
apgabalu uz pašvaldību, kurā pieder īpašums

Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada 5. jūnija pašvaldību 
vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais 
īpašums, var mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai šajā vēlē-
šanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams tiešsaistē Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana 
un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, 
iesniedzot iesniegumu.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi būs iespēja balsot jebkurā 
sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot vai nu pasi vai 
personas apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam 
pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju, 
kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par vēlēšanām no Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes saņems tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās 
adreses konts. 

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vē-
lēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu 
vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai pa Centrālās vēlēšanu ko-
misijas uzziņu tālruni 67049999. 

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu 
vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu 
apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās valstspilsētās un 35 novados. 
Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un 
šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienības da-
lībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms 
vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekus-
tamais īpašums. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 
7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00;
• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās 

pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.  
Atgādinām, ka līdz 24.aprīlim vēlētāji ārvalstīs var arī izmantot iespēju pieteikties 

balsošanai pa pastu. Vairāk par šo iespēju www.cvk.lv.

Pasākumi
Kā katru gadu maijā Skrunda svin 

savus svētkus, un šis gads nebūs 
izņēmums. Gatavojam dažādas šim 
laikam piemērotas aktivitātes. Tā kā 
ieplāno 15. maiju Skrundā un ESI 
viens no... Līdz 30. aprīlim Rudbār-
žu bibliotēkā izstāde ,,20. gadsimta 
sākuma izšuvumi”. Rudbāržnieces 
Aijas Mirbahas vecmāmiņas Ļubo-
vas Rožakmens rokdarbi.  Līdz 20. 
aprīlim Skrundas pilsētas bibliotēkā 
izstāde “Ar ziedu kurpēm kājās atnāk 
pavasaris…” Dārzā. Mežā. Mājās. 
Izstāde veltīta pavasarim, pavasara 
pirmajiem vēstnešiem ziediem, kurus 
varam ieraudzīt mežā, izaudzēt dārzā 
vai savās mājās. Vairāk par Skrundas 
pilsētas un bērnu bibliotēkas pasā-
kumiem https://www.facebook.com/
Skrundasbibliotekas. 16. aprīlī plkst. 
11.00 jaunāko grāmatu apskats.



2021. gada 9. aprīlis 3SKRUNDAS NOVADSwww.skrunda.lv

SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA

2021. gada 25. marta domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
4/2021 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2021. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 
“Skrundas novada pašvaldības 2021. 
gada budžets””.

Dome veica grozījumus Skrundas 
novada pašvaldības amatu sarakstā 
2021. gadam p/i “Skrundas veselības un 
sociālās aprūpes centrs”, nosakot ārsta 
palīgam Nīkrāces pagastā mēneša darba 
algas likmi 904,00 EUR, finansējuma 
avots – Skrundas novada pašvaldības 
budžeta līdzekļi.

Dome nolēma sagatavot un iesniegt 
investīciju projekta pieteikumu Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai valsts budžeta aizdevuma 
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai saņem-
šanai projektam “Parka, Rūpniecības un 
Robežu ielu Skrundā seguma atjaunoša-
na, saistīto ūdens un kanalizācijas pie-
vadu izbūve un Skolas ielas Jaunmuižā, 
Skrundas novadā, seguma atjaunošana”. 
Projekta kopējās izmaksas ir 320 676,77 
EUR. Valsts budžeta aizņēmums nav 
lielāks par 85% no kopējām izmaksām, 
kas ir 272 575,25 EUR, pašvaldības 
budžeta līdzfinansējums nav mazāks 
par 15% no kopējām izmaksām, kas ir 
48 101,52 EUR. Dome nolēma, ka pēc 
pozitīva Vides aizsardzības un reģio-
nālās ministrijas atzinuma saņemšanas 
par investīciju projektu, ņemt no Valsts 
kases aizņēmumu līdz 272 575,00 EUR 
apmērā.

Dome nolēma kā sadarbības partnerim 
kopā ar Kuldīgas novada pašvaldību kā 
projekta iesniedzēju piedalīties Eiropas 
Reģionālās attīstības  fonda (turpmāk 
– ERAF) Darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā 
atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbil-
stoši pašvaldību integrētajām attīstības 
programmām” 4. projektu iesniegumu 
atlases kārtā „Ieguldījumi degradēto 
teritoriju revitalizācijā ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanai pašvaldībās” 
ar kopprojektu “Ieguldījumi degradēto 
teritoriju revitalizācijā, uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
- pievadceļa un inženierkomunikāciju 
izbūvē Vakara ielā, Skrundā”, projekta 
attiecināmās izmaksas ir 650 000,00 
EUR. ERAF finansējums nav lielāks 
par 85% no kopējām izmaksām, kas ir 
552 500,00 EUR, pašvaldības budžeta 
līdzfinansējums nav mazāks par 15% 

no kopējām izmaksām, kas ir 97 500,00 
EUR.

Dome nolēma palielināt par 92 646,29 
EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
projekta “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Skrundas novadā” kopējo 
finansējumu un veidot Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda projektu pietei-
kumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenoša-
nai” ietvaros infrastruktūru SBSP par 
kopējo summu 490 736,97 EUR, no 
tiem Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums – 414 752,74 EUR, 
pašvaldības finansējums – 53 469,33 
EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldī-
bām – 21 937,50 EUR, Valsts budžets 
– 577,40 EUR.

Dome apstiprināja Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas  samazināšanai” 
(PuMPuRS) atklātā projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes inicia-
tīvu projektos” nolikumu un izveidoja 
projekta vērtēšanas komisiju šādā sastā-
vā: komisijas priekšsēdētāja: Viktorija 
REINE, projektu koordinatore; komisi-
jas locekļi –  Inga FLUGRĀTE, Izglītī-
bas nodaļas vadītāja; Eva BEHMANE, 
jaunatnes darbiniece; Dace GRĀVELE, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

Dome veica grozījumus administra-
tīvās komisijas nolikumā un nolikuma 
3.1.punktu izteica šādā redakcijā: “3.1. 
Administratīvās komisijas skaitlisko un 
vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina 
Skrundas novada dome.”, kā arī 3.2.pun-
ktu izteica šādā redakcijā: “3.2. Ad-
ministratīvās komisijas priekšsēdētāju 
ievēl Skrundas novada dome, komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru 
ievēl komisijas locekļi no sava vidus ar 
vienkāršu balsu vairākumu.”.

Dome nolēma nodrošināt līdzfinansē-
jumu 10% apmērā no projekta attiecinā-
majām izmaksām, ELFLA finansējums 
ir 90% no attiecināmajām izmaksām, 
biedrības “Mini SD” projektam “Skrun-
das novada seniori mācās”, piedaloties 
ELFLA atklāta konkursa projektu pietei-
kumu pieņemšanas 10. kārtas Lauku at-
tīstības programmas 2014.–2020. gadam 
19.2.2 pasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinā-
tās sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanai. Projekta kopējās 
izmaksas ir 3000,00 EUR.

Dome nolēma segt skeitparka rampu 
iegādes izdevumus 7300,00 EUR + 
PVN no Skrundas novada pašvaldībai 

piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās 
krīzes pārvarēšanas un seku novēr-
šanas pasākumu īstenošanai, kā arī 
segt “BTA Velozinis pilsēta A” trases 
izbūves izdevumus 8894,92 EUR + 
PVN (t.sk. tehniskās dokumentācijas 
izdevumi 2000,00 EUR + PVN, būv-
niecības izdevumi 6894,92 EUR + 
PVN no Skrundas novada pašvaldībai 
piešķirtās dotācijas Covid-19 izraisītās 
krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas 
pasākumu īstenošanai. Kopējās projekta 
izmaksas ir 15939,92 EUR + PVN, no 
kuriem 7045,00 EUR + PVN ir biedrības 
“For Better”, reģ. Nr. 40008286742, 
dāvinājums un 8894,92 EUR + PVN ir 
pašvaldības līdzfinansējums.

Dome atļāva Skrundas novada pašval-
dībai pieņemt dāvinājumu no biedrības 
“For Better”, reģ. Nr. 40008286742, 
– trases “BTA Velozinis pilsēta A” 
konstrukcijas 5800,00 EUR + PVN 
vērtībā, konstrukciju transportēšanu 
līdz uzstādīšanas vietai Skrundā, 245,00 
EUR + PVN vērtībā un konstrukciju 
uzstādīšanu Skrundā 1000,00 EUR + 
PVN vērtībā. Kopējais dāvinājuma ap-
mērs 7045,00 EUR + PVN. Dāvinājuma 
mērķis – velosipēda braukšanas prasmju 
uzlabošana drošos apstākļos bērniem un 
pusaudžiem, kura ir vērsta uz ceļa nega-
dījumu incidentu mazināšanu.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamos īpašumus: dzīvok-
li “Krastmalas”-8, Nīkrāces pagastā, ar 
nosacīto cenu 600,00 EUR, Bānīša ielā 
14A, Skrundā, ar nosacīto cenu 4000,00 
EUR un “Umuri”, Skrundā, , ar nosacīto 
cenu 2 400,00 EUR.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus: dzīvokli Jubilejas 
ielā 4-16, Rudbāržos, ar kopējo platību 
88,7 m2 par summu 2600,00 EUR, dzī-
vokli Jubilejas ielā 4-4, Rudbāržos, ar 
kopējo platību 75,4 m2 par 2400,00 EUR.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
1600,00 EUR nekustamo īpašumu - zemi 
Amatnieku ielā 41A, Skrundā, ar kopējo 
platību 3247 m2.

Dome grozīja 24.04.2014. nomas 
līgumu Nr. 2014/67-Nom, nosakot, ka 
Rudbāržu pagasta L. Drebotes zemnie-
ku saimniecībai “Kalna Dzenīši” tiek 
nodotas lietošanā par maksu 1. stāva 
telpas Nr. 001-13 ar platību 26,7 m2, Nr. 
001-11 ar platību 14,8 m2, Nr. 001-12 ar 
platību 1,9 m2, Nr. 1 ar platību 3,21 m2, 
Nr. 001-10 ar platību 1,6 m2, Nr. 001-8 ar 
platību 3,7 m2 un Nr. 001-9 ar platību 1,7 
m2 Liepājas ielā 5, Skrundā, ar kopējo 
platību 53,61 m2, kā arī nolēma slēgt 

vienošanos pie telpu nomas līguma Nr. 
2014/67-Nom par plānojuma izmaiņām 
telpām Liepājas ielā 5, Skrundā.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
nomas līgumu par garāžas “Centra Ga-
rāža” Nr.16, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 
ar kopējo platību 11,8 m2.

Dome samazināja SIA “Viesturi AZ”, 
reģ. Nr. 41201006695, telpu nomas 
maksu 44% apmērā no mēneša nomas 
maksas 2021. gada februārī par telpām 
Liepājas ielā 13, Skrundā, ar kopējo 
platību 77,7 m2  un 77 m2.

Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda dzīvokli Sporta ielā 
3-19, Skrundā, un dzīvokļus Dzeldā, 
Nīkrāces pagastā: Ziedu ielā 5-17, Ziedu 
ielā 5-18, Ziedu ielā 5-21, Ziedu ielā 
5-23, Ziedu ielā 5-24, Ziedu ielā 4-1, 
Torņa ielā 3-12, Torņa ielā 5-4.

Dome nolēma apstiprināt SIA “Latvi-
jasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcī-
bas projekta lietu par nekustamā īpašuma 
“Gaiļi”, Nīkrāces pagasts, zemes vienību 
sadalīšanu un atdalāmai zemes vienībai 
2,7 ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaiļi 
Upati”, atdalāmai zemes vienībai 3,1 
ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaiļi 
Sapati”, atdalāmai zemes vienībai 1,3 
ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaiļi 
Birzs”, atdalāmai zemes vienībai 8,8 
ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaiļi 
Mežs”, Nīkrāces pagasts, zemes vie-
nību lietošanas mērķis – 0201 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība. Paliekošai zemes 
vienībai 31,2 ha un 10,8 ha platībā atstāt 
nosaukumu “Gaiļi”, Nīkrāces pagasts, 
zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja SIA “Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietas: par nekustamā īpašuma 
“Limbaiši”, Nīkrāces pagasts, zemes 
vienības sadalīšanu un atdalāmai zemes 
vienībai 1,5 ha platībā piešķīra nosau-
kumu “Limbaiši Mežs”, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. Paliekošai zemes vie-
nībai 17,7 ha platībā atstāja nosaukumu 
“Limbaiši”, Nīkrāces pagasts, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Projekta 
lietu apstiprināja arī par nekustamā īpa-
šuma “Valki”, Nīkrāces pagasts, zemes 
vienības sadalīšanu un atdalāmai zemes 
vienībai 2,7 ha platībā piešķīra nosau-
kumu “Valki Mežs”, savukārt zemes 
vienībai 0,5 ha platībā – nosaukumu 
“Valki Birzs”, Nīkrāces pagasts, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0201 – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 46,0 ha platībā atstāja 
nosaukumu “Valki”, Nīkrāces pagasts, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma Kalna ielā 17, Skrundā, zemes 
vienības sadalīšanai un jaunizveidoja-
miem zemes gabaliem nolēma piešķirt 
adreses: 4,13 ha platībā Vakara iela 2, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, 
5,88 ha platībā Vakara iela 4, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326. Paliekošā 
zemes vienības platība – 1,3309 ha. 

Dome noteica, ka zemes ierīcības 
projekts nepieciešams arī nekustamā 
īpašuma “Jaunsīdzenieki”, Skrundas 
pagasts, zemes vienības sadalīšanai, 
un jaunizveidojamam zemes gabalam 
nolēma piešķirt nosaukumu un adresi 
“Grantssīdenieki”, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV-3326, lietošanas 
mērķis – 0401 – derīgo izrakteņu ieguves 
teritorija.

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai pie-
kritīgo nekustamo īpašumu Saldus ielā 
7A, Skrundā, un atdalāmai zemes vienī-
bai 0,1 ha platībā piešķirt adresi Saldus 
iela 5, Skrunda, Skrundas novads, zemes 
vienības lietošanas mērķis – 0908 – pārē-
jo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve. 
Paliekošai zemes vienībai 0,1062 ha 
platībā atstāja adresi Saldus iela 7A, 
Skrunda, Skrundas novads, zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – 1105 – atsevišķi 
nodalītas atklātas autostāvvietas.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Gundegas”, Nīkrāces pagasts, un 
atdalāmai zemes vienībai 6,8 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Gundas”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
–  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

Dome nolēma no 2021. gada 1. aprīļa 
nodot dzīvojamās mājas Cieceres ielā 9, 
Ciecerē, Skrundas pagastā, pārvaldīša-
nas tiesības dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku biedrībai “Ciecere 9”.

Dome samazināja SIA “ARFOS” 
telpu nomas maksu 60% apmērā no 
mēneša nomas maksas par telpu nomu 
Liepājas ielā 7, Skrundā, Skrundas no-
vadā, ar kopējo platību 95,25 m2, 2021. 
gada februārī.

Dzīvokļu jautājumi
Dome anulēja vienai personai deklarē-

to dzīvesvietu Skrundas pagastā.

Konflikti
Dzeldā nācies risināt kaimiņu kon-

fliktu. 1. martā saņemta informācija, ka 
Dzeldā kādam izteikti draudi par īpašu-
ma bojāšanu. Informācija nodota Valsts 
policijai. 16. martā saņemta telefoniska 
informācija no Skrundas pagasta, ka 
saimnieks nevar piekļūt pie mājlopiem. 
Kaimiņu strīds. Informācija nodota 
Valsts policijai.

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

2. martā pēc saņemtās informācijas 
no Valsts policijas tika aizturētas mek-
lējamās personas Nīgrandē un Kušaiņos, 
personas nogādātas Valsts policijā. 
5. martā Rudbāržu pagastā palīdzēts 
Valsts policijas darbiniekiem ierobežot 
ceļu satiksmi pēc smagas avārijas. Par 
Rūnaišos nelikumīgi izcirstiem kokiem 
informācija nodota VID darbiniekiem. 
Sociālajam dienestam palīdzēts meklēt 
miruša cilvēka dokumentus. 25. martā 
pēc saņemtās informācijas no Valsts po-
licijas tika aizturēta meklējamā persona 

un nogādāta Valsts policijā. 31. martā 
Skrundas novada pašvaldības policija 
kopā ar Valsts vides dienesta inspekto-
riem devās reidā pa Ventu, lai uzraudzītu, 
vai makšķernieki ievēro noteikumus. 

Neievēro noteikumus
2. martā Skrundā kāds jaunietis sēdēja 

uz pilsētas estrādes jumta, ar viņu veiktas 
pārrunas. 4. martā saņemta telefoniska 
sūdzība par lielgabarīta automašīnas 
novietošanu  Skrundā tam neparedzētā  
vietā. Veiktas pārrunas. 8. martā video-
novērošanas kamerās konstatēts, ka 
Skrundas autoostā atrodas jaunietis al-
kohola reibumā, sastādīts protokols. Šai 
vietā alkohola reibumā cilvēki konstatēti 
vairākas reizes. 9. martā Valsts policijai 
nosūtīts materiāls par agresīvu braukša-
nu estrādes stāvlaukumā. Vairāki proto-
koli sastādīti par pulcēšanās noteikumu 
neievērošanu. Vairākiem īpašumiem 
noteikts laiks, kādā saimniekiem savi 
īpašumi jāsakopj. 29. martā tika kon-
statēti pārkāpumi uz Skrundas dzelzceļa 
pārbrauktuves. Materiāli nosūtīti VP.

Dzīvnieki
4. martā Raņķu pagasta Smilgās ne-

pieskatīts suns uzbruka sievietei. Infor-
mācija nodota Valsts policijai. 16. martā 
Sieksātē nepieskatīti mājlopi izbradājuši 
sējumus. Ar saimnieku pārrunāts parkā-
pums, sastādīts protokols. 

Palīdz
5. martā Skrundā, pie dzelzceļa pār-

brauktuves, bija sieviete, kura ir apmal-
dījusies, persona nogādāta dzīvesvietā.

Zog
11. martā Skrundā, Kuldīgas ielā, 

nozagtas nepieskatītas pārtikas preces. 
Personas tiek apzinātas. 24. martā sa-
ņemta informācija par zādzību veikalā 
“Eldo”. Persona ir apzināta, informācija 
nodota Valsts policijai. 26. martā palī-
dzēts Valsts policijas darbiniekiem atrast 
Skrundā nozagtu automašīnu. 

 Informāci ju  apkopoja 
Skrundas novada pašvaldības policijas 
inspektors Aleksandrs Demčenko

Informāciju apstrādāja 
Ieva Benefelde

Skrundas novada pašvaldības policija informē 
par notikumiem martā

Izsoles
Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, 

pamatojoties uz 25.03.2021. domes lēmumu (prot. 6, 7.§), organizē pašvaldības 
nekustamo īpašumu izsoles:

1. Dzīvokļa “Krastmalas”-8, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 
6268 900 0064. Nosacītā cena EUR 600,00 (seši simti eiro). Izsoles laiks 27.04.2021. 
plkst. 10.00.

2. Bānīša ielā 14A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 002 0231. No-
sacītā cena EUR 4000,00 (četri tūkstoši eiro). Izsoles laiks 27.04.2021. plkst. 10.15.

3. “Umuri”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 004 0303. Nosacītā 
cena EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro, 00 centi). Izsoles laiks 27.04.2021. 
plkst. 10.30.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.
Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 26.04.2021. plkst. 16.00.
Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, 

pamatojoties uz 26.03.2021. pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas lēmumu (prot. 3.1/3), organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas 
tiesību izsoles:

1. 1. stāva telpas Nr.001-14, 001-15, 001-16, 001-17, 001-7 Liepājas ielā 5, Skrundā, 
Skrundas novadā, kadastra apzīmējums 6209 003 0118 001 ar kopējo platību 67,49 
m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 1,15 (viens eiro, 15 centi) + PVN mēnesī.

2. Depo garāžas Nr.5, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra 
Nr. 6282 008 0243 004 ar kopējo platību 18,65 m2, nosacītā cena par 1 m2 - EUR 
0,15 (piecpadsmit centi) + PVN mēnesī;

Izsoļu laiks 27.04.2021. plkst. 10.45; 11.00.
Izsoļu vieta – saskaņā ar izsoļu noteikumiem.
Izsoļu dalībnieku reģistrācija līdz 26.04.2021. plkst. 16.00.
Izsoļu veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.”
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Skrundas novada pašvaldības mājas lapas 

sadaļā Izsoles.
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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.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
BRUNO SAULĪTIS 22.10.1958. 08.03.2021.
JĀNIS GRĪNBERGS 24.07.1943. 06.03.2021.
ARVĪDS GRĀVIS 22.06.1931. 12.03.2021.
VALLIJA MILTA 02.03.1936. 15.03.2021.
BENITA KLAUCĀNE 15.05.1931. 16.03.2021.
RUTA LAUVA 14.11.1932. 17.03.2021.
DZIDRIS JĒKABS MALKCIRTIS 01.12.1933. 19.03.2021.
MĀRTIŅŠ ARĀJS 10.10.1956. 21.03.2021.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Mūsu novadā 5 ģimenes kļuvušas bagātākas ar mazulīšiem: 2 meitenītēm un trīs 

puisīšiem
Apsveicam! Lai prieks, saticība un veselība viņiem! 
Laulību reģistrējis viens mūsu novada pāris.
Mūžībā aizgājuši  5 novada iedzīvotāji un 3 citu novadu iedzīvotāji.

Cūkmena apciemojums Nīkrāces 
pamatskolā

Hei Hei Hei… Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies…
30. martā pie “LVM Meža olimpiādes” skolas komandu “Atpūtnieki” un “Bebri” 

dalībniekiem ieradās Cūkmens, lai pasniegtu balvas par izcīnītajām uzvarām šajā 
olimpiādē. Komanda “Atpūtnieki” ieguva 2. vietu un komanda “Bebri” ieguva 4. vie-
tu. Komandas “Atpūtnieki” dalībnieki: Ance Brūvere, Kellija Liepa, Diāna Račkaus-
ka, Jasmīna Šezada, Edvards Sarksnis, Kārlis Johansons un skolotāja Līga Prikule. 
Komandas “Bebri” dalībnieki: Andis Pīlēns, Amanda Pīlēna, Gustavs Liekmanis, 
Kristiāna Lāce, Madara Ina Lāce, Artis Puškarevs un skolotāja Dzintra Liekmane.

Lai piedalītos olimpiādē, komandas dalībniekiem bija jāiepazīst šī gada tēma – 
droša un zaļa atpūta un darbs mežā digitālajā ceļvedī “Laižam mežā!”, jāizdomā āra 
mācību spēle par šo tēmu. Paldies visiem, kas iesaistījās spēļu tapšanā, kā arī Face-
book balsotājiem! Olimpiādi organizēja AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu” 
(Learning about Forests). Nodevām arī Cūkmena zvērestu visas skolas vārdā…

Teksts: Līga Prikule, Nīkrāces pamatskolas skolotāja

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību 
motivācijas palielināšanai

Skrundas novada pašvaldība aicina 
biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu 
ar jaunatni, no 2021. gada 1. aprīļa līdz 
10. maijam iesniegt jaunatnes iniciatīvu 
projektu pieteikumus mācību priekšlai-
cīgas pārtraukšanas mazināšanai. Pro-
jekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti 
jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu 
atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī 
ārpus formālās izglītības.

Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska grupas izglītojamo 
motivāciju turpināt izglītību un veicināt 
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes inicia-
tīvu projektos ārpus formālās izglītības, 
nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespē-
jami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un 
mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības 
kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 
pašvaldībām un valsts profesionālās iz-
glītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda 
projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko 
jau saņem skolēni projekta PuMPuRS 
ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu ini-
ciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta 
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus for-
mālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz iz-

glītojamo motivācijas palielināšanu, lai 
riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu 
mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības 
turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas 
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 
Projekta mērķa grupa - vispārējās izglī-
tības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. 
klasei, kā arī to profesionālās izglītības 
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, 
kuras īsteno profesionālās izglītības 
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. 
kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno 
un īsteno paši jaunieši. Projektus var 
iesniegt jaunatnes organizācijas, bied-
rības vai nodibinājumi, kas veic darbu 
ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa 
sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes orga-
nizāciju vai biedrību un nodibinājumu, 
kas veic darbu ar jaunatni. Vienam pro-
jektam pieejamais finansējuma apmērs ir 
4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no 
projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. Kat-
ram projektam tiek piešķirta šī konkrētā 
summa, ne vairāk un ne mazāk.

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka 
projekta iesniegumam obligāti jāpievie-
no sadarbības partnera apliecinājums (ja 
ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) 
un projekta administrēšanā un īstenošanā 
iesaistīto personu CV (ja iesniegumā 
norādīti konkrēti cilvēki). 

Projekti iesniedzami līdz 2021. gada 
10. maijam.                                    

Rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada 
21. maijam.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks 
- no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., 
projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par projektu: 
www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:
• personīgi Valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 
Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas nova-
dā, LV-3326,

• pasta sūtījumā, adresējot Skrundas 
novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11, 
Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326,

• elektroniski kā elektronisku doku-
mentu uz e-pastu: dome@skrunda.lv.

Papildu informācija:
Viktorija Reine

Tālrunis: 29762971
E-pasts: viktorija.reine@skrunda.lv

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

Kurzemes plānošanas reģions 
uzsācis projektu cilvēku ar invaliditāti 

nodarbināšanas veicināšanai
Lai veicinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū 

un būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem, Kurzemes plānošanas reģions kopā 
ar partneriem no Latvijas un Lietuvas uzsācis projektu “Solis uz priekšu: attīs-
tot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes”. Tā ietvaros 
(Skrundā - Kurzemes reģionā un Kretingā un Raseiņos – Ziemeļlietuvā) tiks 
attīstīta sociālo pakalpojumu pieejamība un efektivitāte, atbalstot cilvēkus ar 
invaliditāti darba meklēšanas procesā. 

Projektā tiks iesaistīti aptuveni 80 (Kurzemes reģionā un Ziemeļlietuvā) dzīvojoši 
cilvēki ar invaliditāti un viņu tuvinieki. Plānots, ka projekta rezultātā personas ar 
invaliditāti būs piedalījušās piedāvātajās aktivitātēs un būs apguvuši jaunas pras-
mes un nostiprinājuši esošās, būs pašpārliecinātāki un viņiem būs lielākas iespējas 
iesaistīties darba tirgū. 

Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” mērķgrupas personām 
un viņu piederīgajiem nodrošinās dažādu speciālistu konsultācijas (psihologa, fizio-
terapeita, sociālā darbinieka, ergoterapeita, karjeras konsultanta), kā arī organizēs 
kokapstrādes un radošās darbnīcas. Tiks organizētas tikšanās ar Skrundas novada 
pašvaldības darba devējiem, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti iesaisti darba tirgū.

Lai uzlabotu pieejamību Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālajam 
dienestam”, tiks attīstīta infrastruktūra – uzlabots gājēju ceļš, izveidots emocionālais 
labirints - sajūtu taka.

Projekta komunikācijas aktivitāšu ietvaros tiks izgatavoti informatīvi materiāli  
par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iesaisti darba tirgū.

Projektu “I can work” īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Skrundas 
novada pašvaldību Latvijā un Kretingas dienas aktivitāšu centru un Raseiņu dienas 
aprūpes centru. Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstu laikā no no 2021. 
gada 1. februāra līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekta kopējās izmaksas veido 459 
292,97 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 390 399,00 EUR).

Ar plašāku informāciju par projekta norisi  iespējams iepazīties Kurzemes reģiona 
mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/i-can-work/

Informāciju sagatavoja: Ilona Talente

Vismaz 250 Kurzemes mājsaimniecības saņems 
atbalstu dārza darbiem

Gandrīz divas reizes vairāk Latvijas 
mājsaimniecību šosezon saņems sēk-
las, stādus un dārza piederumus, lai 
varētu pašu spēkiem izaudzēt pārtiku 
savam saimes galdam. Tos izsniegs 20 
bezpeļņas organizācijas, kuras šogad 
ir saņēmušas Borisa un Ināras Tete-
revu fonda atbalstu. No tām septiņas 
organizācijas projektus īstenos Kur-
zemē, dārza darbos iesaistot vismaz 
250 mājsaimniecības.

Skrundas biedrība “Mini SD” iesaistīs 
25 mājsaimniecības no Skrundas un 
Alsungas novadiem. Dalībnieki saņems 
sēklas, stādus, mēslojumu, darbarī-
kus. “Šogad plānojam iesaistīt vairāk 
dalībnieku. Uzrunāsim tos, kuri vēlas 
patstāvīgi un čakli darboties mazdār-
ziņā, atbildīgi rūpēties par iestādīto un 
sagatavot ražu ziemai. Viņi paši stādīs, 
ravēs, atbildīgi rūpēsies, mācīsies un 
plānos uzlabojumus turpmākajos gados. 
Iesaistoties projektā, cilvēki nodrošinās 
iztiku savai ģimenei, kā arī dalīsies ar 
citiem,” pauž organizācijas pārstāvji.

Skrundas novada biedrība “Ventas 
krasti” plāno dalībai uzaicināt 50 novada 
mājsaimniecības. To vidū – ģimenes, 
kurās ir nepilngadīgie bērni, trūcīgās 

ģimenes, kā arī cilvēki ar invaliditāti. 
Viņi saņems nepieciešamo, lai izaudzētu 
produktus pašpatēriņam. Projekta ko-
manda stāsta: “Cilvēki papildinās savas 
ģimenes iztikas grozu, jo ar gatavās 
produkcijas klāstu viņiem būs vieglāk 
iztikt gan ražas sezonā, gan arī ziemā. 
Turklāt projekta dalībnieki apgūs jaunas 
iemaņas un atgūs aizmirstās.” Aktivitā-
tēm ir arī ilgtermiņa rezultāts: “Tie, kuri 
agrāk ir piedalījušies šajā programmā, 
redz rezultātus - iesakņojušies kociņi 
un krūmiņi, zemeņu stādi, kas ražos vēl 
daudzus gadus. Arvien vairāk ļaudis ie-
mācās saimniekot paši, būt noteicēji par 

savu laiku. Ceram, ka, mācoties izaudzēt 
dārzeņus un augļus pašpatēriņam, cilvēki 
kļūs arvien mazāk atkarīgi no sociālās 
palīdzības.”

Borisa un Ināras Teterevu fonds. Me-
cenātu Borisa un Ināras Teterevu 2010. 
gadā nodibinātais ģimenes labdarības 
fonds atbalsta izcilas un sabiedrībai 
noderīgas iniciatīvas un veicina kultūras, 
mākslas un izglītības attīstību Latvijā 
un pasaulē.  Plašāka informācija: www.
teterevufonds.lv.

Kontaktinformācija: 
Diana Bogdanova

Labdarības projektu vadītāja


