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Labdien, lasītāj!

Guntis Putniņš, Skrundas
novada pašvaldības izpilddirektors
Jau gadu mēs dzīvojam ar Covid-19
noteiktajiem ierobežojumiem. Neskatoties uz to, pašvaldībai darba nav kļuvis
mazāk. Paralēli pie plānotajiem ikdienas
darbiem ir nākusi klāt plānošana, kas
saistīta ar Administratīvi teritoriālās
reformas ieviešanu. Darbs ir organizēts
darba grupās, un mūsu mērķis ir, lai pēc
apvienošanās Skrundas novadā neveidotos nomale, lai iedzīvotāji varētu saņemt
pakalpojumus uz vietas, Skrundā, nedodoties uz Kuldīgu.
Pašvaldība sadarbībā ar Aizsardzības
ministriju veic infrastruktūras objektu
rekonstrukciju Raņķu pagasta “Mežainē” un bijušajā O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā, kurā pēc diviem gadiem
paredzēta kadetu mācību iestāde. Pateicoties šai labajai sadarbībai, ir izdevies
realizēt visus kopēji nospraustos mērķus
un uzdevumus. Skrundā, Kalna ielā 17,
uzņēmējdarbības laukumā, kuru pašvaldība izveidoja no degradētās teritorijas,
šogad darbību plāno uzsākt divi ražošanas uzņēmumi. Vienā no uzņēmumiem
paredzēts ražot preci eksportam, tajā
tiks piedāvātas 60 jaunas darba vietas
ar konkurētspējīgu atalgojumu. Kopējais
investīciju apjoms paredzēts EUR 18
milj. Otrajā uzņēmumā paredzēts nodarbināt 40 darbiniekus, plānotās projekta
investīcijas EUR 12 milj. Pašvaldība
sarunās ar investoriem vienojās, ka veiks
Vakara ielas rekonstrukciju posmā no A9
līdz Kalna ielai. Strādājam pie pašvaldības infrastruktūras projektiem un to realizācijas. Katru gadu pašvaldība finansē
pašvaldības autoceļu un ielu segumu
atjaunošanu, automašīnu stāvlaukumu
izveidi pie daudzdzīvokļu mājām. Šogad
paredzēts uzklāt jaunu ielas segumu Parka, Robežu un Rūpniecības ielās. Tiek
veikti pašvaldības autoceļu remontdarbi
Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastā.
Mums kā mazai pašvaldībai šo gadu
laikā ne vienmēr ir bijusi iespēja startēt
lielajos projektos, lai saņemtu dažādu
fondu finansējumu, tādēļ jo svarīgi, ka
par saviem līdzekļiem esam sakārtojuši
Skrundas bērnudārzu, uzlabojuši daļu
no meliorācijas sistēmas. Esam rūpīgi ar
skolām ieguldījuši līdzekļus, lai uzlabotu
vidi skolēniem. Tūdaļ uzsāksies darbs
pie rododendru dārza sakārtošanas, top
skeitparka elementi skolēniem, veidots
projekts, lai līdzās bērnu laukumam būtu
drošas riteņbraukšanas celiņi.
Skrundas novada pašvaldībā strādāju
vairāk nekā desmit gadus un esmu gandarīts, ka šajā laikā kopā ar kolēģiem
esam rūpīgi plānojuši Skrundas novada
attīstību un to realizējuši.
Gribu pateikt lielu paldies visiem
Skrundas novada pašvaldības un iestāžu darbiniekiem par viņu ieguldījumu
novada attīstībā. Esmu pārliecināts, ka
mēs varēsim turpināt attīstīt Skrundu un
tās apkārtni arī jaunizveidotajā novadā.
PALDIES!
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Skrundas novada pašvaldības
policijai – 10
Pirms desmit gadiem, 28. aprīļa domes sēdē, deputāti lēma par Skrundas
novada pašvaldības policijas izveidi
un noteica vienu štata vienību – policijas inspektors.
Par tās pirmo vadītāju tika izvēlēts
Guntis Putniņš. Uzsākot darba pienākumu izpildi, viņš uzsvēra to, cik svarīga ir sadarbība, piemēram, ar sociālo
dienestu, bāriņtiesu, Valsts policiju un
citām iestādēm. Viņš atzina: “Skrundā
pašvaldības policija iepriekš nav bijusi,
tādēļ viss jādara no jauna. Drošību un
kārtību vislabāk varam panākt visi kopā,
sadarbojoties.”
Šobrīd Skrundas novadā sabiedrisko
kārtību uzrauga divi pašvaldības policijas darbinieki – vecākais inspektors
Andis Doniņš un inspektors Aleksandrs
Demčenko.
Apaļajā jubilejā pateicības par ieguldīto darbu pašvaldības policijas izveidē un
attīstībā pasniedza Guntim Putniņam, kā
arī Normundam Eihem, Ģirtam Miksonam, Andim Doniņam un Aleksandram
Demčenko.
Guntis Putniņš šajā dienā pauda gandarījumu par to, ka bijusi iespēja dibināt
un attīstīt Kuldīgas un Skrundas novada
pašvaldības policiju. “Pašvaldības policija veidota ar mērķi kontrolēt novada
saistošo noteikumu ievērošanu un lai
atbalstītu Valsts policiju sabiedriskās
kārtības uzraudzībā. Šobrīd pašvaldības
policija kļuvusi par patstāvīgu spēku,
kurš nodrošina kārtību un drošību visā
novadā. Gribu novēlēt kolēģiem izturību, veselību un iedzīvotāju atbalstu viņu
ikdienas darbā!”
Viens no ilggadējiem, nu jau bijušajiem pašvaldības policijas darbiniekiem
Normunds Eihe teic, ka liels atbalsts
bijis visi pašvaldības kolēģi, bijis prieks
strādāt vienā komandā.

sajūtu, kas valdīja un valda Skrundas
novada pašvaldības kolektīvā.”
Andis Doniņš Skrundas novada
pašvaldības policijā strādā jau septīto
gadu un šobrīd ir vecākais inspektors.
Notikumu bijis daudz un dažādi, taču
visspilgtāk atmiņā esot palicis tas, kā
pirms vairākiem gadiem no neaizvērtas
akas izcēlis 10 ežus. “Domāju, ka šo
gadījumu atceras daudzi, arī bijušie
kolēģi,” viņš smej.
A. Doniņš uzsver, ka šogad jāturpina
darbs pie videonovērošanas sistēmas
paplašināšanas. Viņš norāda: “Līdz
2021. gada 15. aprīlim Skrundas pilsētā
un novadā ir izvietotas piecas jaunas
videonovērošanas kameras, līdz ar to
mūsu videonovērošanas kameru skaits

jau sasniedzis 40 vienības, bet pie sasniegtā nedomājam apstāties.”
Andis Doniņš stāsta, ka iepriekš ir
sekmīgi startēts dažādos projektos, līdz
ar to ir izdevies ievērojami modernizēt
materiālo bāzi. “Mūsu rīcībā ir motorlaiva ar motoru, lai uzraudzītu dabas
resursu aizsardzību, kvadricikls, dažāda
veida pārvietojamās kameras, drons utt.
Pašreiz arī gatavojamies paredzētajai
teritoriālajai reformai, kuras rezultātā
nonākam Kuldīgas pakļautībā. Mēģinām
atrast pareizāko darba modeli, lai Skrunda nepaliktu bez pašvaldības policijas.”
Teksts - Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto - Aivita Staņeviča

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Artūrs Toms Plešs apmeklē Skrundu

29. aprīlī reģionālajā vizītē Skrundas novadā ieradās Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības (VARAM))
ministrs Artūrs Toms Plešs. Viņš tikās
ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Loretu Robežnieci, pašvaldības
izpilddirektoru Gunti Putniņu, kā arī
ar uzņēmējiem Ģirtu Kronbergu, Jāni
Vizuli un Aivaru Podnieku.
Kopā ar uzņēmējiem tika pārrunāts
turpmākās rīcības plāns, lai uzsāktu
darbu pie uzņēmumu izveides, kopīgi
ar pašvaldību plānotu Eiropas fondu
finansējuma apguvi uzņēmējdarbības
turpmākai attīstībai. Nākamo 4-5 gadu
periodā paredzēts investēt 30 miljonus,
izveidojot jaunas darba vietas.
Vizītes laikā ministram tika izrādīts
uzņēmējdarbības laukums, pārrunāti jautājumi, saistīti ar investīciju programmu
īstenošu, arī valsts aizdevuma Covid-19
seku mazināšanai apguves iespējas un
jau uzsākto projektu īstenošana infrastruktūras uzlabošanas jomā.
Apmeklējot uzņēmējdarbības laukumu un bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu Skrundā, Pleša kungs
ar pašvaldības vadību sprieda arī par
atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna
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Ģirts Miksons Skrundas novada pašvaldības policijā nostrādājis četrus ar
pusi gadus. Arī viņš atzina, ka svarīgs
bijis kolēģu atbalsts. Viņš par šo laiku
teic, ka notikumu bijis ļoti daudz un
bijis prieks par iespēju strādāt kopā ar
lieliskiem kolēģiem, kopā rūpējoties par
kārtību Skrundas novadā.
Aleksandrs Demčenko kolektīvam
pievienojās salīdzinoši nesen – pirms
nedaudz vairāk kā gada. Iepriekš jau
darbojies policijas struktūrā, līdz ar to
iestrādāties nebija grūti. Viņš stāsta: “Atmiņā nāk pirmie mēneši pašvaldības policijas inspektora amatā, kas vienlaikus
sakrita ar pandēmijas sākumu, kad bija
cītīgi jāskaidro cilvēkiem, kas ir atļauts
un kas ne. Ļoti novērtēju to kopīguma
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un atkritumu šķirošanas pakalpojumu
pilnveidi, kā arī investīciju piesaisti
uzņēmējdarbības attīstībai.
Aktuāla šī brīža tēma bija par administratīvi teritoriālo reformu, kuras ietvaros
vienā novadā tiek apvienoti Kuldīgas,

RUDBĀRŽI
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Alsungas, Skrundas novadi.
Vizītes noslēgumā VARAM ministrs
apmeklēja militāro poligonu “Mežaine”, kur Zemessardzes 4. Kurzemes
brigādes komandieris pulkvedis Andris
Rieksts iepazīstināja ar poligona attīs-
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tības plāniem un izrādīja jau izveidoto
infrastruktūru.
Teksts - Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto - Aivita Staņeviča
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Pagastu ziņas
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7. aprīļa ārkārtas
sēde

2021. gada 7. aprīļa Skrundas
novada domes ārkārtas sēdē Dome
nolēma no 8. aprīļa uzsākt mācību
procesu klātienē 5., 6. un 12. klasēs
Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, uzsākt mācību procesu
klātienē 7.-11. klašu skolēniem
Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs pēc izglītības iestādes
sastādīta grafika (rotācijas kārtībā),
kā arī turpināt mācību procesu klātienē 1.-4. klašu skolēniem Skrundas
novada pašvaldības izglītības iestādēs. Dome noteica, ka par katru attālināto mācību dienu vienam bērnam
(no obligātā izglītības vecuma (5
gadi) līdz 12. klasei ieskaitot) tiek
izsniegti pārtikas produkti 1,42 EUR
apmērā. Pārtikas pakas komplektējamas par laika periodu, kas nav īsāks
par vienu nedēļu.

16. aprīļa ārkārtas
sēde

2021. gada 16. aprīļa Skrundas
novada domes ārkārtas sēdē Dome
noteica ēdināšanas atbalsta sniegšanu laika posmā līdz 30.04.2021. no
pašvaldības budžeta līdzekļiem par
katru izglītojamo obligātajā izglītības vecumā, kuri mācās Skrundas
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuponu veidā ar vērtību 5.,6.
gadīgo obligātajā apmācībā 1,10
EUR, 1.-12. klasei 1,42 EUR par
katru attālināto mācību dienu.

22. aprīļa ārkārtas
sēde

2021. gada 22. aprīļa Skrundas
novada domes ārkārtas sēdē Dome
apstiprināja SIA “Latvijasmernieks.
lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma
Kalna ielā 17, Skrundā, Skrundas
novadā, zemes vienību sadalīšanu
un atdalāmai zemes vienībai 4, 1300
ha platībā piešķīra adresi Vakara iela
2, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve, un atdalāmai zemes vienībai
5,8800 ha platībā piešķīra adresi
Vakara iela 4, Skrunda, Skrundas
novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Paliekošajai zemes vienībai 1,3309 ha
platībā atstāja adresi Kalna iela 17,
Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 1001 –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve. Dome piešķīra neapbūvētiem zemesgabaliem Vakara ielā
4, 5,88 ha platībā un Vakara ielā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, 4,13 ha
platībā apbūves tiesības ražošanas
būvju būvniecībai un noteica apbūves tiesības termiņu uz 30 gadiem
no līguma parakstīšanas brīža. Dome
apstiprināja arī apbūves tiesības
nosacīto (izsoles sākuma) maksu
3733,04 EUR gadā bez PVN 21%
apmērā neapbūvētam zemesgabalam
Vakara ielā 4, Skrundā, Skrundas
novadā, un 2622,01 EUR gadā, bez
PVN 21% apmērā neapbūvētam zemesgabalam Vakara ielā 2, Skrundā,
Skrundas novadā kā arī apstiprināja
apbūves tiesības izsoles noteikumus
Skrundas novada pašvaldībai piederošajiem neapbūvētajiem zemesgabaliem Vakara ielā 4 un Vakara ielā
2, Skrundā, Skrundas novadā.

SKRUNDA

Nīkrāces pagastā

Pavasaris mūs šogad nelutina. Ziema grib uzkavēties ilgāk nekā mums gribētos.
Pašvaldības autoceļi tiek apsekoti un nepieciešamības gadījumā tiek greiderēti.
Esam papildinājuši virskārtu uz Purvakroga kapu ceļa, Dzelzgales krustojumā,
ceļa posmos Dzelda–Mazdzelda, Krastmalas–Vormsāti–Kvāši.
Pagasta pārvaldes darbinieki Lielajā Talkā strādāja visu nedēļu, sakopjot pagasta
teritoriju. Esam savākuši uz autoceļiem samestos gružus. Pagastā tiek pārstādītas
puķes, atjaunotas puķu dobes un zālāji. Sakopjam zaļās zonas, nozāģējot bīstamos
un apkopjot bojātos kokus.
Līdz 10. maijam var nodot nolietotu elektrotehniku. To var nodot Dzeldā pie
barakas, bet Lēnās novietot pie centra drupām.
Pie Atpūtas centra atjaunojam gājēju celiņu – turpmāk mums būs bruģēts celiņš,
kas veidos vienotu ansambli pagasta kopskatā.
Esam izveidojuši atpūtas vietu pagastā strādājošiem darbiniekiem. Atpūtas vietu
iekārtojam, dodot lietām otru dzīvi.
Pārvaldes vadītāja tikās ar Krievijas vēstniecības pārstāvi, kurš Nīkrāces pagastā
apmeklēja pieminekli “Pieta”, lai novērtētu tā tehnisko stāvokli. Pēc rezultātu apkopošanas Krievijas vēstniecības pārstāvji atjaunos bojātās vietas. Nīkrāces bibliotēkas
krājums papildināts ar jaunām grāmatām. Bibliotēkas vadītāja devās izbraukumā
pie lasītājiem. Aprīlī bija skatāma I. Rītiņas krūzīšu izstāde.
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā

Darbi Rudbāržu pagastā pavasara cēlienā turpinās: tīrām, kopjam un labiekārtojam
pagasta teritoriju. Lielās Talkas laikā šogad darbus sadalījām visas nedēļas garumā.
Tā Rudbāržu centra rotaļlaukumos atjaunoti rotaļu elementi, sakopta Pastaigu taka,
izvietotas norādes, lai mūsu pagasta viesi, dodoties pastaigās, pa taciņām nenomaldās, iestādītas klājeniskās un parka rozes, sakoptas pagastu kapu teritorijas. Pagasta
darbinieki iestādīja jaunas liepiņas alejā, kur ziemas izskaņā tika nozāģēti bojātie un
bīstamie koki. Vācām arī atkritumus. Lielajā Talkā iesaistījās pagasta iedzīvotāji un
Valtaiķu aprūpes nama darbinieki. Visiem paldies par paveikto!
Atgādinu, ka līdz maija vidum ikviens interesents var bez maksas nodot elektropreces Rudbāržos Liepu ielā 22, vecajā sierotavā. Par piegādes laikiem lūgums
iepriekš sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju Inesi Ivāni vai saimniecības pārzini
Jāni Treilību pa t. 26607528. Lietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas vai citādi
demontētas.
21. maijā būs iespēja nodot lielgabarīta atkritumus. Rudbāržu pagastā tas būs
iespējams divās vietās - Rudbāržu centrā, Dārza ielā pie ūdenstorņa un Sieksātes
ciemā pie Pagastmājas šķūņa. Lūgums iepriekš savus atkritumus nevest un nenovietot norādītajās adresē.
Pagasta pārvaldes speciālisti arvien strādā attālināti. Visus pakalpojumus, konsultācijas un citus jautājumus ir iespēja risināt, iepriekš piesakoties elektroniski vai
pa tālruņiem.
Darbu turpina pagasta bibliotēka, izsniedz grāmatas līdzņemšanai, lasītavas un
interneta pakalpojumus nevar izmantot.
5. jūnijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas. Vēlēšanu iecirknis Rudbāržu pagastā
atradīsies Centra ielā 4 Kultūras nama telpās. Iedzīvotājus, kuri veselības vai citu
apsvērumu dēļ nespēj nokļūt uz vēlēšanu iecirkni, ir iespēja pieteikt transportu līdz
3. jūnijam pa tālr. 26318119 (pārvaldes vadītāja Inese Ivāne).
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Inese Ivāne

Raņķu pagastā

Aprīlis pārsvarā aizritēja teritorijas sakopšanas darbos, sakoptas kapsētas, sagatavotas puķu stādīšanas vietas. Nogreiderēti ceļi, atjaunots grants segums Ābolkalnu
un Līcenieku ceļiem. Sagatavota malka nākamajai sezonai. Paldies visiem, kuri
iesaistījās teritorijas sakopšanas darbos Lielās Talkas laikā. Raņķu bibliotēkā iegādātas mēbeles bērnu stūrīša iekārtošanai. Pateicoties publikācijām masu medijos,
esošie un bijuši raņķenieki dalījušies ar māju un dzimtas aprakstiem, fotogrāfijām.
Maijā tiks uzsākta ģērbtuves un rekvizītu noliktavas būvniecība pie Sudmalnieku
birzs estrādes. Turpināsim atpūtas birzs labiekārtošanu, piknika vietas iekārtošanu.
Turpinās darbs pie stāvvietu izveides risinājumiem. To ierīkošanu apgrūtina pazemes
komunikāciju tīkls. Ļoti aktuāla kļūst skursteņu sakārtošana daudzdzīvokļu mājām.
Arvien lielāka interese tiek izrādīta par dzīvokļu vai māju iegādi Raņķos. Ja ir vēlme
pārdot, sazinieties ar pagasta pārvaldi.
Pavasara tirgus Raņķos 9. maijā. Nenokavējiet iespēju atbrīvoties no nolietotām
elektroprecēm, tās tiks savāktas jau 10. maijā. Par šiem un citiem jautājumiem zvaniet
28319185. Būsim pateicīgi par Jūsu iniciatīvu pagasta attīstībā.
Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs
Pašvaldību vēlēšanas notiks 2021.
gada 5. jūnijā. Jaunajā Kuldīgas novadā
tiek apvienotas trīs novadu teritorijas
– Kuldīgas, Skrundas un Alsungas.
Iedzīvotājiem būs jāizdara sava izvēle,
domē ievēlot 15 deputātus. Savu vēlēšanu apgabalu var noskaidrot Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapā sadaļas
“Pašvaldību vēlēšanas” apakšsadaļā
““Vēlēšanu apgabala noskaidrošana
un maiņa”. Pašvaldību vēlēšanās iedzīvotājs nav piesaistīts kādam konkrētam
iecirknim, ikviens var izvēlēties un balsot jebkurā no 25 vēlēšanu iecirkņiem,
kas atrodas Kuldīgas, Skrundas un
Alsungas novadu teritorijā.
Kuldīgas novada vēlēšanu apgabalā
darbosies šādi 25 vēlēšanu iecirkņi:
• Nr. 565 RUDBĀRŽU TAUTAS
NAMS. “Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads;
• Nr. 563 SĀKUMSKOLA. “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas
novads;
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Jaunas partnerorganizācijas pārtikas
paku un maltīšu izdalei

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta
paku un maltīšu izdali visā Latvijā.
No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.
Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu nodrošinās 13 nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības vai to iestādes un 3 reliģiskās organizācijas, to starpā darbu
turpinās tādas organizācijas kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”,
“Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”. Kopumā saņemts 31 atlases
pieteikums.
Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs
ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes,
pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā
iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas
īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī
veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce,
Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un
likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās,
diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu
pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt,
tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.
“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, no
kura iespējams saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt
atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot
vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānojam programmai piesaistīt
papildu finansējumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu
palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi
vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce.
Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus iedzīvotājiem ir
iespējams saņemt ar pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu:
- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;
- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts
mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;
- mājsaimniecības krīzes situācijā.
INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PAKU UN ZUPAS VIRTUVJU ADRESĒM,
KONTAKTINFORMĀCIJU.
Izdales vietu
adreses

Kontaktinformācija
izdales
vietai
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Darba laiks

Partnerorganizācija

Partnerorganizācijas
kontaktinformācija

"Dārdedzes" ,
Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads,
LV-3324

Gunta
Stiba,
29481085

Pirmdiena- ceturtdiena 9.0012.00, 13.00-17.00;
Piektdiena 9.0015.00

Skrundas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Inga
Eikina,
63331296,
inga.eikina@
skrunda.lv

"Dzelda", Saieta nams, Torņa
iela 6, Nīkrāces
pagasts, Skrundas
novads, LV-3320

Santa
Knopkena
29254339

Pirmdiena- ceturtdiena 9.0012.00; 13.00-17.00;
Piektdiena 9.0015.00

Skrundas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Inga
Eikina,
63331296,
inga.eikina@
skrunda.lv

Kalēju iela
4, Skrunda,
Skrundas novads,
LV-3326

Inga
Eikina,
63331296

Pirmdiena- ceturtdiena 9.0012.00; 13.00-17.00;
Piektdiena 9.0015.00

Skrundas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Inga
Eikina,
63331296,
inga.eikina@
skrunda.lv

Raņķu pagasta
pārvalde, Sākumskola, Raņķi,
Raņķu pagasts,
Skrundas novads,
LV-3323

Inga
Eikina,
28897498

Pirmdiena- ceturtdiena 9.0012.00, 13.00-17.00;
Piektdiena 9.0015.00

Skrundas novada pašvaldības
aģentūra "Sociālais dienests"

Inga
Eikina,
63331296,
inga.eikina@
skrunda.lv

Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba
laiku izmaiņām. Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem
atrodams tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv.

Pašvaldību vēlēšanas 5. jūnijā

• Nr. 550 SKRUNDAS KULTŪRAS
NAMS. Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas
novads;
• Nr. 557 “BANGAS”-2. “Bangas”-2,
Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas
novads;
• Nr. 548 2. VIDUSSKOLA. Jelgavas
iela 62, Kuldīga, Kuldīgas novads;
• Nr. 551 ALSUNGAS KULTŪRAS
NAMS. Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads;
• Nr. 560 ATPŪTAS CENTRS. “Atpūtas centrs”, Dzelda, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads;
• Nr. 559 BITĪTE. “Bitīte”, Laidi, Laidu
pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 567 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS NAMS. Rudupes iela 1, Venta,
Rumbas pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE. Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles
pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE. “Skolas nams”, Īvande, Īvandes
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pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE. “Spārītes”, Kabile, Kabiles
pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 570 ĶIKURU PASTS. Avotu iela
1, Ķikuri, Turlavas pagasts, Kuldīgas
novads;
• Nr. 546 KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA. Mucenieku iela 6, Kuldīga,
Kuldīgas novads;
• Nr. 556 KURMĀLES PAGASTA
PĀRVALDE. “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 549 LU KULDĪGAS FILIĀLE.
Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads;
• Nr. 561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE. “Arāji”, Padure, Padures pagasts,
Kuldīgas novads;
• Nr. 553 PAGASTMĀJA. “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pagasts,
Kuldīgas novads;
• Nr. 562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE. “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pagasts,
Kuldīgas novads;
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• Nr. 564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE. “Vīgneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 558 SERMĪTES INTEREŠU
CENTRS. “Sermītes skola”, Sermīte,
Laidu pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 568 SNĒPELES TAUTAS NAMS.
“Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pagasts,
Kuldīgas novads;
• Nr. 569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE. “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas
pagasts, Kuldīgas novads;
• Nr. 571 VĀRMES JAUNIEŠU
CENTRS. “Gaismas”, Vārmes pagasts,
Kuldīgas novads;
• Nr. 547 VIDUSSKOLA. Piltenes iela
25, Kuldīga, Kuldīgas novads.
Vēlēšanu apgabalu iespējams nomainīt,
līdz 27. maijam aizpildot iesniegumu. To
drīkst mainīt uz to, kurā pieder nekustamais īpašums.
Sīkāka informācija www.cvk.lv
vai zvanot uz informatīvo tālruni
67049999.

RUDBĀRŽI
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2021. gada 29. aprīļa domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja SIA “Skrundas
TV” 2020. gada pārskatu, kā arī Skrundas novada pašvaldības 2020. gada
pārskatu.
Dome nolēma izbeigt SIA “Skrundas
TV” (reģ. Nr. 50003293241) darbību,
to likvidējot, un par likvidatoru iecēla
tās valdes locekli Alanu PERŠEVICU,
nenosakot par to atlīdzību.
Dome nolēma slēgt līgumu par Atklāta
konkursa 1. daļu šādā apjomā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve par
dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo
māju un saimniecības ēkas būvniecība (BIS Nr.BIS-BL-245145-730)” ar
pretendentu, kura piedāvājums atbilst
visām prasībām un ir ar viszemāko
cenu - SIA “BŪVFIRMA INBUV”
(reģ. Nr. 41203038958) ar līgumcenu
363 126,73 EUR bez PVN; 439 383,34
EUR ar PVN. Paredzot 28 440,37 EUR
pašvaldības 2022. gada budžetā.
Dome noteica, ka Skrundas tirgus
laukumā Skrundas svētku laikā 2021.
gada 15. maijā maksa no tirdzniecības
dalībniekiem par tirdzniecības vietu
netiek iekasēta.
Dome apstiprināja aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas
2014.–2020. gadam rīcības un investīciju plānu.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu
un radošo darbnīcu projektu konkursa
nolikumu un projektu konkursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Inga
FLUGRĀTE – Izglītības nodaļas vadītāja, komisijas priekšsēdētājas v. Dace
GRĀVELE – novada izglītības darba
metodiķe, locekļi – Loreta ROBEŽNIECE – Domes priekšsēdētāja, Gunta
STEPANOVA – Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Baiba EVERSONE – jaunatnes
lietu speciāliste.
Dome apstiprināja Eiropas Sociālā
fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS) atklātā projektu konkursa
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisijas

nolikumu.
Dome nolēma no 31.05.2021. atbrīvot
Skrundas novada pašvaldības Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru EGLĪTI no amata
izglītības iestādē un apstiprināja pretendentu atlases konkursa nolikumu uz
vakanto Skrundas pirmsskolas izglītības
iestādes “Liepziediņš” vadītāja amatu.
Pretendentu atlases komisiju apstiprināja
piecu cilvēku sastāvā: Izglītības, kultūras
un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA – komisijas
priekšsēdētāja; Skrundas novada domes
priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE
– komisijas locekle; Izglītības nodaļas
vadītāja Inga FLUGRĀTE – komisijas
locekle; Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības
izpilddirektors; Aldis ZALGAUCKIS –
Skrundas novada domes deputāts; Eva
NUDIENA – komisijas protokoliste.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome piešķīra finansējumu 12082,07
EUR apmērā ar PVN lifta – pacēlāja
vietas izbūvei adresē “Pumpuri”-23,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, finansējumu paredzot 2022. gada budžetā.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
vairākus nekustamos īpašumus: zemi
“Vidi” Skrundas pagastā ar kopējo platību 12 300 m2 par 1800,00 EUR; zemi
“Rudzlejas” Rudbāržu pagastā ar kopējo
platību 2,12 ha par 7400,00 EUR; zemi
Amatnieku ielā 39A, Skrundā, ar kopējo
platību 1717 m2 par 1300,00 EUR; zemi
“Niedres” Skrundas pagastā ar kopējo
platību 5518 m2 par 1300,00 EUR; zemi
“Niedrāji” Skrundas pagastā ar kopējo
platību 11 500 m2 par 1400,00 EUR;
zemi Alejas ielā 4, Sieksātē, ar kopējo
platību 3 033 m2 par 1000,00 EUR; zemi
“Vēji” Skrundas pagastā ar kopējo platību 2004 m2 par 1100,00 EUR; nekustamo īpašumu Ziedu ielā 5-12, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību 70,4
m2 par 1600,00 EUR.
Dome nolēma no 01.05.2021. izbeigt
telpu nomas līgumu par garāžas “Centra
garāžas” Nr.19 Dzeldā, Nīkrāces pagastā, nomu.
Dome samazināja SIA “Viesturi AZ”
(reģ. Nr. 41201006695) telpu nomas
maksu 42% apmērā no mēneša nomas
maksas 2021. gada martā par telpām Lie-

Skrundas novada pašvaldības policija
informē par notikumiem aprīlī

lūdza palīdzību par zādzību viņu novadā.

Saņem sūdzības

1. aprīlī saņemta sūdzība no kāda
Rudbāržu pagasta iedzīvotāja par zemes
robežu kupicu bojāšanu. 6. aprīlī saņemta sūdzība par suņa saimnieku, kurš
nesavāc izkārnījumus aiz sava dzīvnieka.
Cilvēki informējuši arī par kādu nelikumīgi izraktu grāvi. Kāda Skrundas iedzīvotāja sūdzējusies par kaimiņieni, kura
savā dzīvoklī lamājusies necenzētiem
vārdiem tik skaļi, ka traucēja citiem. 21.
aprīlī kāds informējis par romu tautības
sievietēm, kuras tirgojušās Rudbāržu
pagasta daudzdzīvokļu ēkās.

Risina strīdus

Vecāku un dēla nesaskaņas risinātas
ar Valsts policijas piesaistīšanu. Saņemta
informācija par kāda dzīvokļa īrniekiem,
kuri nevēlas labprātīgi atbrīvot izīrētās
telpas.

Dodas reidā

2. aprīlī reidā gar Ventu aptuveni 30
makšķerniekiem pārbaudīti nepieciešamie dokumenti. Pārkāpumi netika konstatēti. 5. aprīlī pārbaudīti 5 makšķernieki, pārkāpumu nebija. Kontrole notikusi
arī sadarbībā ar vides inspektoriem.

Sadarbojas ar citiem
dienestiem

Aprīlī vairākas reizes palīdzēts Liepājas kriminālpolicijai. PVD lūdza palīdzību kāda dzīvnieka pārbaudei. 21. aprīlī
Grobiņas novada pašvaldības policija
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Pārkāpj noteikumus

Arī aprīlī vairākkārt cilvēki sabiedriskās vietās atradās alkohola reibumā. 8.
aprīlī divi jaunieši zem Ventas tilta plēsa
stikla pudeles. Saņemta informācija par
pulcēšanos kādā dzīvoklī Skrundā. 16.
aprīlī saņemta informācija par smago
automašīnu pārvietošanos zem zīmes
“Masas ierobežojums” Jaunmuižā.
Jaunieši Jaunmuižā apdraudējuši savu
drošību, pārvietojoties pa vecā kultūras
nama jumtu. Kāds smagās automašīnas
šoferis savu spēkratu bija novietojis
stāvēšanai autoostas teritorijā. 22. aprīlī
ziņots par kravas automašīnām, kuras
pārvietojas ar lielu ātrumu pa Dzeldas
centru. Fiksēti divi pārkāpumi uz dzelzceļa pārbrauktuves.

Bojā īpašumu

13. aprīlī izsists logs dzīvoklim
Liepājas ielā (pašvaldības īpašums),
vainīgā persona noskaidrota, materiāls
nodots izskatīšanai Valsts policijā. 15.
aprīlī bojāta ceļa apmale pie domes,
vainīgais noskaidrots pēc videoieraksta
izpētes. 20. aprīlī saņemta informācija
par izbrauktiem sējumiem.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde
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pājas ielā 13, Skrundā, ar kopējo platību
77,7 m2, un Liepājas ielā 13, Skrundā, ar
kopējā platību 77 m2.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda dzīvokli Ventas ielā
4-14, Raņķos, kā arī dzīvokli Raiņa ielā
30-1, Skrundā.
Dome izmainīja zemes vienības daļai
“Lielie Čuči”, Rudbāržu pagastā, 1,4 ha
platībā lietošanas mērķi 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, uz 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, un 24,2 ha platībā lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība uz 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome izmainīja nekustamajam īpašumam nosaukumu „Niedrāji” 0,4051
ha platībā uz nosaukumu „Niedrītes”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma likvidēt adresi Zibens
iela 8, Skrunda, Skrundas novads.
Dome nolēma izveidot ēku īpašumu
un garāžai Nr. 1 Rudbāržos piešķirt
adresi Dārza iela 1, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads.
Dome sadalīja pašvaldībai piekritīgo
nekustamo īpašumu Skrundā, Skrundas
novadā, un atdalāmai zemes vienībai
0,0312 ha platībā piešķīra adresi Meža
iela 1, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0600 –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme. Paliekošai zemes vienībai
0,07 ha platībā piešķīra adresi – Brīvības
iela 7, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0600 –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme.
Dome apstiprināja SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma
“Savenieki” Skrundas pagastā zemes
vienību sadalīšanu, atdalāmai zemes vienībai 2,0 ha platībā piešķīra nosaukumu
“Labzeme”, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
un paliekošām zemes vienībām: 7,3 ha
platībā un 3,8 ha platībā atstāja no-

“Latvijas Pasts” telpu nomas līgumu par
telpu Nr. 1 “Pagasta padome” Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību
26,5 m2.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes protokolus par nekustamo
īpašumu izsoli un to pārdošanu: dzīvokļa
„Krastmalas”-8, Nīkrāces pagastā, 42,3
m2 platībā par 620,00 EUR; nekustamā
īpašuma – Bānīša ielā 14A, Skrundā,
1993 m2 platībā par 4020,00 EUR; īpašumu “Umuri”, Skrundā, 6730 m2 platībā
par 2420,00 EUR.
Dome apstiprināja SIA “Topoprojekts” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu par nekustamā īpašuma “Brūveri”,
Skrundas pagastā, zemes vienības sadalīšanu, atdalāmai zemes vienībai 0,5 ha
platībā piešķirot nosaukumu un adresi
“Miķeļi”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paliekošai zemes vienībai 31,5 ha platībā atstāja nosaukumu un adresi “Brūveri”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma apvienot nekustamos
īpašumus Lielā ielā 31 un Lielā ielā 33,
Skrundā, un apvienotām zemes vienībām
un jaunbūvei piešķirt vienotu adresi
Lielā iela 33, Skrunda, Skrundas novads,
LV - 3326, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda dzīvokli Saldus ielā
6A-8, Skrundā.

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome apstiprināja SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” 2020. gada
pārskatu.

Dzīvokļu jautājumi

Dome vienai personai anulēja deklarēto dzīvesvietu Skrundā.

Skrundas novada pašvaldība izsludina konkursu uz PII
“Liepziediņš” vadītāja vietu

Skrundas novada pašvaldība izsludina
atklātu konkursu uz Skrundas pirmsskolas
izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāja
amatu (uz nenoteiktu laiku).
AMATA MĒRĶIS. Vadīt un nodrošināt
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” darbu atbilstoši iestādes
nolikumā noteiktajiem darbības mērķiem,
pamatvirzieniem un uzdevumiem.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM/ĒM:
1. Atbilstoša izglītība Ministru kabineta
2018. gada 11. septembra noteikumos Nr.
569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju
un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām.
2. Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā noteiktajām
prasībām.
DARBA PIEREDZE. Pieredze izglītības vadības vai pedagoģiskajā darbā
izglītības jomā.
ZINĀŠANAS:
1) par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
2) par izglītības iestāžu finanšu un budžeta vadības principiem;
3) par personālvadības procesiem izglītības iestādē;
4) digitālā pratība;
5) sadarbības un komunikācijas prasmes;
6) vismaz vienas Eiropas Savienības
oficiālās valodas zināšanas profesionālajai
darbībai nepieciešamajā apjomā.
DARBA ALGA pēc Ministru kabineta
2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445

RUDBĀRŽI

saukumu “Savenieki”, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma
Pils ielā 8, Skrundā, zemes vienības
sadalīšanu un atdalāmai zemes vienībai
0,1776 ha platībā piešķīra adresi Raiņa
iela 19C, Skrunda, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis –
0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, noteikt zemes vienībai statusu
– starpgabals. Paliekošai zemes vienībai
3,5609 ha platībā atstāja adresi Pils iela
8, Skrunda, Skrundas novads, zemes
vienības lietošanas mērķis – 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem: “Brandavas”, Skrundas pagastā, zemes vienības
sadalīšanai un piešķirt jaunizveidojamai
zemes vienībai 2,34 ha platībā nosaukumu “Brandavas mežs”; “Lēnu Druvas”, Nīkrāces pagastā, zemes vienību
sadalīšanai, piešķirt jaunizveidojamai
zemes vienībai 4,0 ha platībā nosaukumu
“Druvas mežs” un zemes vienībai 2,89
ha platībā nosaukumu “Lēnu mežs”;
īpašuma “Apsītes”, Nīkrāces pagastā,
zemes vienības sadalīšanai un jaunizveidojamai zemes vienībai 1,69 ha platībā
piešķirt nosaukumu “Apsītes mežs”;
īpašuma “Garīkas”, Rudbāržu pagastā,
zemes vienības sadalīšanai un jaunizveidojamai zemes vienībai piešķirts
nosaukumu “Saules”; īpašuma “Jaunkrogzemji”, Nīkrāces pagastā, zemes
vienības sadalīšanai un jaunizveidojamai
zemes vienībai 9,01 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Krogzemju mežs”; īpašuma
“Spundiņi”, Skrundas pagastā, zemes
vienības sadalīšanai un jaunizveidojamai
zemes vienībai 1,05 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Spundiņu mežs”; īpašuma
“Viļumi”, Nīkrāces pagastā, zemes vienības sadalīšanai un jaunizveidojamai
zemes vienībai 4,44 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Viļumu mežs”.
Dome ar 24.05.2021. izbeidza ar VAS
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,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
DARBAVIETAS ADRESE: Saldus iela
15, Skrunda, Skrundas pilsēta.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Iesniegums.
2. Motivācijas vēstule, kurā lūdzam
aprakstīt savu motivāciju strādāt Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, atbilstību izvēlētajam amatam,
iegūto darba pieredzi pēdējo trīs gadu
laikā, pieredzi izglītības jomā vai izglītības
vadības darbā, un citu pieredzi.
3. Pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” attīstības redzējums – līdz vienai
A4 lappusei datorrakstā.
4. Curriculum Vitae.
5. Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs,
jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma
publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā un Skrundas
novada pašvaldības mājas lapā internetā.
Iesniedzamos dokumentus iesūtīt pa pastu – Skrundas novada pašvaldība, Raiņa
iela 11, Skrunda, LV3326, vai iesniegt
personīgi slēgtā aploksnē Skrundas novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā,
Skrundā, Raiņa ielā 11, darba laikā. Uz
aploksnes jābūt norādei ,,Konkursam uz
Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
Liepziediņš vadītāja amatu’’.
Amata konkurss noritēs 2 kārtās:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē
sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

NĪKRĀCE
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2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks
aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks
izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja amata prasībām.
Ar NOLIKUMU var iepazīties www.
skrunda.lv.

Maijā būs iespēja nodot
lielgabarīta atkritumus

Lielgabarīta atkritumu savākšanas
akcija šogad notiks 21. un 22. maijā.
Skrundā nodošanas punkts būs
Vakara ielā 5A (lapu laukums), taču
aicinām ņemt vērā, ka lielgabarīta atkritumus varēs nodot konkrētos laikos.
21. maijā no plkst. 9.00-18.00, savukārt 22. maijā no plkst. 9.00-13.00.
Pagastos lielgabarīta atkritumus
varēs nodot 21. maijā šādās vietās:
1. Ciecere, Cieceres iela pie Cieceres ielas 2A;
2. Kušaiņi, Kušaiņu iela 4;
3. Jaunmuiža, Skolas iela 5;
4. Raņķi, Ventas iela 9A (pie vecās
katlumājas);
5. Smilgas, Lielās ielas un Smilgu
ceļa krustojums;
6. Rudbārži, Dārza iela “Mazdārziņi
pie ūdenstorņa”;
7. Sieksāte, “Sieksātes pagasta
nams”;
8. Dzelda, “Dzeldas centrs”;
9. Lēnu centrā pie drupām.
Kontaktpersona Viktorija Reine, tālr. 29762971

RUDBĀRŽI
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www.skrunda.lv

Skrundas svētku 2021 programma
15. maijam
Plkst.
6.00 – 10.00

Aktivitāte

Piezīmes

Makšķerēšanas
Sīkāka informācija pie Kārļa
sacensības „Modinām Kliemaņa pa tālr. 29123514
zivis”

10.00

Skrundas svētku
atklāšana (Tiešraide
youtube.com
un facebook.lv
platformās)

No 11.00 – 17.00

Auto/foto
orientēšanās
sacensības „Rullē
Skrunda”

Sīkāka informācija Dita
28327993 vai Aivita 26121374
Pieteikumu sūtīt uz e-pastu:
skrundakn@inbox.lv līdz 9.
maijam

Bērnu laiks (Bērnu
laukumā aiz Skrundas kultūras nama)

Būs iespējamas zirgu izjādes,
apskatāmi truši un putni no
Bauskas novada un eksotiskie
putni no Kuldīgas, foto kopā ar
kādu no multfilmu tēliem.

11.00 – 15.00

18.00

Svētku tiešraides
koncerts (Tiešraide
youtube.com
un facebook.lv
platformās)

Koncertā piedalās Gints Grāvelis, Ainars Bumbieris, Katō
(Anna Zankovska) un Jānis un
Anna Buķeļi.

22.00 – 1.00

Izstaigā, apskati,
sajūti

Vakara pastaiga Skrundas
estrādē un pastaigu takā.

Šopavasar LIAA biznesa inkubatoru
atbalstam pieteicies rekordliels jauno
uzņēmēju skaits
Šajā pavasarī 339 jaunie uzņēmēji pieteikušies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatora inkubācijas programmai un 515
pirmsinkubācijas programmai. No tiem 80 pieteikumi ir no ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem.
2020. gada rudenī tika saņemti 533 pieteikumi, bet 2020. gada pavasarī – 501
pieteikums. Šajā pavasarī LIAA inkubācijas programmā pieteikušies 339 jaunie
uzņēmēji un 515 biznesa ideju autori pirmsinkubācijas programmā, kas kopā veido
854 pieteikumus. Salīdzinot ar iepriekšējo pietiekšanos 2020. gada rudenī, kopējais
pieteikumu skaits palielinājies par 65 %, kas apliecina, ka pandēmijas laikā interese
par uzņēmējdarbības attīstību ir pieaugusi.
LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova pieteikumu
skaitu komentē šādi: “Ar katru gadu redzam, ka LIAA Biznesa inkubatoru programmas kļūst populārākas un biznesa ideju autori un jaunie uzņēmēji piesakās, lai
izmantotu LIAA Biznesa inkubatora programmu sniegtās iespējas sava biznesa
attīstīšanai. Šo programmu popularitāti un potenciālo dalībnieku interesi veicina
inkubatoru dalībnieku rezultāti, par kuriem runā gan LIAA, gan pašu uzņēmumu
sasniegumi pasaulē – spējot konkurēt globālā līmenī, tā arī sasniegtie eksporta
apjomi. Pēdējos 3 gados biznesa inkubatoru dalībnieku eksporta apjomi sasnieguši
vairāk nekā 125 milj. EUR.”
Noslēdzoties pavasara uzņemšanai LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā, ir uzņemti
5 jauni uzņēmumi, kuri pievienojas inkubācijas programmas atbalsta saņēmējiem,
kas kopā jau ir 36 uzņēmumi. Jaunuzņemtie uzņēmumi pārstāv sekojošas nozares:
kosmētikas, pārtikas, mēbeļu un mūzikas instrumentu ražošanu.
Savukārt pirmsinkubācijā 15 jaunuzņemtie biznesa ideju autori ir jau uzsākuši
sešu mēnešu pirmsinkubācijas programmu, kura tiem sniedz nepieciešamās pamatzināšanas savas biznesa idejas attīstīšanai. Tās ir LIAA Biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas skolas apmācības par dažādām ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām, kas
ļauj notestēt biznesa idejas dzīvotspēju, izstrādājot biznesa plānu ar finanšu plūsmu
un radot savas biznesa idejas prototipu.
Ņemot vērā arvien pieaugušo interesi par LIAA Biznesa inkubatoru atbalsta
programmu, LIAA Kuldīgas biznesa inkubators aicina jau laicīgi gatavoties nākamai
uzņemšanai vasaras noslēgumā, piesakoties individuālajai konsultācijai.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus
ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes
telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu
biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Papildu informācija - LIAA Kuldīgas biznesa inkubators
Adrese: Skolas iela 1, Kuldīga, e-pasts: kuldiga@liaa.gov.lv,
tālrunis: 62400905, www.facebook.com/LIAAKuldiga

Novada dzimtsaraksts ziņo
Laulību reģistrējuši 5 pāri.
Mūžībā aizgājuši 3 novada iedzīvotāji un 1 cita novada iedzīvotājs.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

ĒRIKS STRAUTIŅŠ

15.04.1950.

31.03.2021.

EDĪTE KRASOVSKA

26.04.1934.

06.04.2021.

ILMĀRS LUBA

02.07.1939.

17.04.2021.

EGNE INDRIKSONE

11.01.1937.

29.04.2021.

Militārajā poligonā “Mežaine”
notiks Zemessardzes mācības

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes
vienībās turpinās militārās apmācības
process, pielāgojot katram uzdevumam
un apmācībai valstī noteiktos drošības
pasākumus.
13. maijā poligonā “Mežaine” notiks
militārās mācības, kuru laikā būs dzirdami
šāvienu trokšņi. Lai mācībās varētu ievērot
drošības pasākumus, 13.05.2021. no plkst.
5.30 līdz 9.00 tiks slēgts posms no poligonam
pieguļošā Līdumnieki-Rudbārži autoceļa.
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret Zemessardzes
aktivitātēm.
Zemessardze – tā ir iespēja ikvienam
Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai
apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt
noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu
ģimeni un aizstāvētu Latviju.
Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam ir
jābūt Latvijas pilsonim no 18 līdz 55 gadiem
ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā
(B1) līmenī, bez kriminālās sodāmības, ar
atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Pieteikuma iesniegšanai kandidātam
jāsazinās ar dzīves vai studiju vietai tuvāko
Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa
numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi esizemessargs@mil.lv vai personīgi ierodoties
vienībā. Uzzini vairāk tīmekļvietnē www.
zs.mil.lv!
Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt
šodien. Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!
Informāciju sagatavoja - Guna Pričina
Zemessardzes 4.Kurzemes brigādes
štāba Informācijas daļas galvenā
speciāliste, guna.pricina@mil.lv

Par 2021. gada meža
ugunsnedrošo laika posmu

Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes
virsmežniecība informē, ka, pamatojoties uz
2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”
412. punktu, Valsts meža dienesta ģenerāldirektore ar 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu
Nr. 61. noteikusi meža ugunsnedrošā laika
posma sākumu visā valsts teritorijā ar 2021.
gada 26. aprīli.
Ugunsdrošības noteikumi (LR MK noteikumi Nr.238., 19.04.2016.) nosaka, ka Meža
ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
1) veidot atklātu liesmu mežā un purvā,
izņemot rekreācijas objektus, kas nepieļauj
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
2) nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
3) veikt mežā un purvos spridzināšanas
darbus un organizēt šaušanas nodarbības
(izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
4) medībās un šaušanas nodarbībās mežā
un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes
un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt
spējīga materiāla;
5) braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem,
izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai
nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai
un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju
novēršanai;
6) ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus
mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja
gāzu izplūdes sistēmu;
7) bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt
jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas
atlieku dedzināšanu).
Papildus iepriekšminētajam meža objektā
(Meža objekts noteikts Meža likuma 3.panta
1.daļā) aizliegts:
1) bojāt ceļus, stigas, tiltus, caurtekas,
uguns novērošanas torņus, citas būves un
celtnes, kā arī ceļa un informācijas zīmes;
2) dedzināt atkritumus;
3) dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt
ugunskuru tuvāk par 2 m no augošiem kokiem
kā arī vietās, kur augsnes kūdras slānis ir
biezāks par 0,15 m,
4) veikt jebkuru citu darbību, kas var
izraisīt ugunsgrēku.
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā 10.1.pantā noteikti arī meža īpašnieka
(valdītāja pienākumi ugunsdrošības un
ugunsdzēsības jomā, t.sk. - pēc Valsts meža
dienesta amatpersonas pieprasījuma veikt
meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža
ugunsgrēka likvidācijas.

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.

2021. gada 7. maijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

13. maijā no pl. 9.00 līdz 12.30 Skrundas kultūras namā Donoru diena.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63481264 vai 26557743.
13. maijā no pl. 10.00 līdz 17.00 Skrundā pie Latvijas aptiekas mobilā diagnostika. Lūdzam pierakstīties uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119.

Nīkrācē

Līdz 13. maijam aicinām piedalīties Ģimenes dienas aktivitātēs Nīkrāces
pagastā. Orientēsimies, sportosim, darbosimies radoši, rakstīsim vēlējumus
stiprai ģimenei! Aicinām visus bērnus, mammas, tētus, omītes un opīšus, tantes,
onkuļus, krustmātes, krusttēvus uz Ģimenes dienas aktivitātēm, lai kopā jautri
pavadītu dienu, atpūstos un priecātos. 14. maijā pl. 14.00 pieslēdzies Nīkrāces
pagasta Facebook lapai, kur tiešraidē izlozēsim pārsteiguma balvas. Pasākuma
laikā veiktā uzdevuma rezultāti būs apskatāmi izstādē, kuru no 14. maija būs
iespējams skatīties Nīkrāces bibliotēkā.

Raņķos

8., 9. un 13. maijā poligonā “Mežaine” notiks militārās mācības. Lai mācībās
varētu ievērot drošības pasākumus, tiks slēgts posms no poligonam pieguļošā
Līdumnieki-Rudbārži autoceļa: 08.05.2021. no pl. 10.00 līdz 19.00; 09.05.2021.
no pl. 9.00 līdz 16.00; 13.05.2021. no pl. 5.30 līdz 9.00.

Rudbāržos

No 15. līdz 30. maijam staigā, nūjo, skrien! Rudbāržu parkā ir izvietotas 10
zīmes, nofotografējies pie tām, pa ceļam salasi dabas materiālus un galapunktā
no tiem kaut ko izveido! Dalies ar saviem foto savā Facebook profilā, pievienojot klāt #Rudbāržupagasts. Varbūt tieši Tu būsi tas, kas tiks pie pārsteiguma
dāvaniņas. Sīkāka informācija būs pieejama Facebook Rudbāržu pagasts profilā.
Ik gadu maijā mēs sveicam savas mammas un vecmāmiņas MĀTES DIENĀ!
Sveicam ar ziediem, īpaši sarūpētām dāvanām un mīļiem vārdiem! Paldies savai
mammai mēs varam pateikt dažādos veidos, tādēļ šogad, kad varbūt ne visiem
būs iespēja sveikt savas mammas klātienē, aicinām ikvienu rudbāržnieku - uzraksti atmiņu stāstu par savu mammu, atceries un uzraksti kādu piedzīvojumu
vai interesantu atgadījumu, ko esi piedzīvojis kopā ar mammu, dāvini savai
mammai dzejoli vai citu literāru darbu, pievieno stāstam, aprakstam vai literārajam darbam fotogrāfiju, kur esi kopā ar mammu un dalies savā Facebook profilā
ar tēmturi #Rudbāržupagasts. Vari rakstīt ne tikai par mammu, bet vecmāmiņu,
omīti vai cilvēku, ko dzīves laikā esi izvēlējies saukt par mammu. Aprakstus
un fotogrāfijas gaidīsim līdz 14. maijam! Piedalies un saņem sev un savam
mīļajam cilvēkam, par ko rakstīsi, skaistu dāvanu no Lavandas dāvanu salona!

Bibliotēku ziņas

Līdz 31. maijam Nīkrāces bibliotēkā Māra Mihailova izstāde “Putni”.
Maijā Raņķu bibliotēkā apskatāma Valdas Zariņas fotogrāfiju izstāde.
Skrundas bērnu bibliotēkā un pilsētas bibliotēkā informatīvi pasākumi un
izstādes https://www.facebook.com/Skrundasbibliotekas
21. maijā pl.11.00 jaunāko grāmatu apskats .
No 20. līdz 31. maijam izstāde “Omulīgi mirklīši kopā ar publicistu un rakstnieku Ēriku Hānbergu”. Literatūras izstāde iepazīstina ar jaunāko autora daiļradē.
Līdz 31. maijam Rudbāržu bibliotēkā skatāma izstāde ,,Nīkrāces skati cauri
gadalaikiem”. Ingas Ezerietes darbi – uz koka pārnestas fotogrāfijas.

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot
jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot
jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot
gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi
tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.
Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās
pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos
vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt
iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur
vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.
Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru,
vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju
sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam
kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne - reģistrācijas
aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle
izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas
aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes,
kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.
Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai
vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī,
balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku
būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.
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.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu
komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu
apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un
vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās
vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten
9.00 līdz 20.00
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.
Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var
pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu
nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt
ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības
vēlēšanu komisijai.
Laura Zaharova - Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vadītāja

