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Labdien, lasītāj!

Gunita Bivbāne, aprūpes nama
“Vailtaiķi” direktore
Kad daba mostas no ziemas
miega un saule strauji kausē
sniega kalnus, tad nākas secināt,
ka apritējis jau vesels gads kopš
strādājam īpašas modrības un
piesardzības apstākļos. Šajā laikā
piedzīvots ir ļoti daudz – neskaitāmās
pārmaiņas, kas katru dienu liek sākt
ar ielūkošanos sociālajos tīklos, jo
pieņemtie grozījumi, ierobežojumi
un likumi dažu reizi pat mainās ik
pa stundai. Es gribu teikt milzīgu
un sirsnīgu paldies visiem aprūpes
nama darbiniekiem, iedzīvotājiem un
viņu tuviniekiem par spēju adaptēties
pie mainīgajiem apstākļiem, lielo
izturību un sapratni dienu no dienas.
Ikdienas darba ritmā dažu reizi
gadās ieklausīties, kā savā starpā
sarunājas kundzes. Iet gadi, bet
tēmas paliek nemainīgas – tiek
pieminēti bērni, mazbērni, māsas,
brāļi, draugi. Kā viņi šobrīd dzīvo?
Vai ir veseli? Vai ir darbs, iztikas
līdzekļi? Mani priecē, ka jaunā
paaudze “pavelk” līdzi vecākā gada
gājuma cilvēkus, liekot apgūt visu
jauno. Tā arī šajos apstākļos vismaz
attālināti var nodrošināt savstarpējā
kontakta uzturēšanu vecvecākiem,
vecākiem un viņu bērniem. Aicinu
piezvanīt saviem mīļajiem jau
šodien. Neatstājiet neko uz rītdienu,
jo šis laiks skarbi ir iezīmējis visas
pasaules realitāti, ka rītdiena var arī
nepienākt. Dzirdēt sava tuvinieka
balsi un saprast, ka ar viņu viss ir
kārtībā - tā ir neaprakstāma laime.
Es ticu zinātnei un tam,
ka vakcinācija pret Covid-19 ir
sava veida iespēja atgriezties
jau aizmirstajā dzīves ritmā, kad
varējām bez raizēm tikties ar
radiem, draugiem un kaimiņiem. Kā
infektologs profesors Uga Dumpis
sacījis: “Šī vakcīna mums dos
iespēju dzīvot.” Es pievienojos viņa
teiktajam. Jo cik gan tas ir maz un
tajā pašā reizē ļoti daudz – dzīvot!
Dzīvot šeit un tagad, jo bieži vien
darbā domājam par mājām, bet
mājās par darbu. Šis laiks noteikti ir
nesis pārdomas ikvienam no mums.
Pārdomas par to, ka veselība un
tās noturība ir ļoti svarīga. Ir labi būt
veseliem un apzināties to, ka tava
ģimene, draugi un kolēģi ir veseli.
Novēlu rūpēties un piedomāt ne tikai
par savu fizisko, bet arī par garīgo
veselību.
Marta sākumā 103 gadu jubileju
svin Anna Stabe, kura ir Skrundas
novada vecākā iedzīvotāja,
gaviļniece savu ikdienu pavada
nesteidzīgi, tomēr joprojām grib būt
patstāvīga, mēs no Annas varam
mācīties optimismu, dzīvesprieku,
asu prātu un izturību.
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Skrundā veidos skeitparku

Pagājušā gada pavasarī Skrundas
vidusskolas līdzpārvaldes pārstāvji
devās pie domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces ar ideju par skeitparka izveidi. Sākoties pandēmijai, darbi
pie idejas realizēšanas apstājās, taču
tagad tie atkal kļuvuši aktuāli. Skeitparka idejas izstrāde un skice uzticēta
Ingum Ieriķim, kurš ir šī sporta veida
piekritējs un entuziasts. Kā stāsta
Ingus, ir gatavoti vairāki rasējumi,
taču lielākā problēma ir finansējums.
Viņš uzsver, ka Skrundai neder mazs
laukumiņš, jo šeit aktīvistu ir daudz.
Arī aptaujātie jaunieši atzīst, ka šādas
vietas izveide būtu nozīmīga šī sporta
veida popularizēšanā un brīvā laika
pavadīšanā. Jaunieši teic, ka skeitošanai
tomēr ir nepieciešams atbilstošs segums.
Šobrīd viņi izmanto teritoriju pie Skrundas tirgus laukuma, jo citas vietas šādām
nodarbēm nav.
Ingus kopā ar jauniešiem devies apskatīt potenciālās aktivitātes vietas. Lai
sniegtu plašākas iespējas un izaicinājumus, to plānots izveidot pie Skrundas
vidusskolas, bijušajā tenisa laukumā.
Šobrīd Skrundas novada pašvaldība
skeitparka realizācijai iecerējusi 20%
līdzfinansējumu pie nosacījuma, ka šī
gada laikā tiks atvērti projekti, kuros
var pieteikt dalību sporta laukuma labiekārtošanai. Šī brīža minimālā summa
skeitparka izveidei ir 5000 EUR.
Lai atbalstītu šo ideju, SIA “Cepliņi”
Latvijas valsts dzimšanas dienas vakarā
aicināja iegādāties karsto upeņu dzērienu

un no šiem ieņēmumiem 50% ziedoja
mūsdienīga skeitparka izveidei Skrundā.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece aicina ikvienu
atbalstīt iniciatīvas īstenošanu: “Runājot ar skolas direktoru, sapratām, ka
pagājušais un šis gads ir laiks, kad mēs
nevarēsim sanākt kopā vidusskolas
salidojumā. Iespējams, ka mēs, bijušie
skolēni, varētu atstāt brīnišķīgu vietu
tiem, kas šodien mācās šeit. Tāpēc kopā
ar biedrību “SOMA” vēlamies atbalstīt
šo iniciatīvu un aicinām bijušos skolēnus
nākt ar savu artavu, līdzfinansējumu,
zināšanām, lai šeit taptu bērniem tik ļoti

Pēc administratīvi teritoriālās reformas
2021. gadā tiks izveidota jauna administratīvā
teritorija – Kuldīgas novads, kurā apvienosies
pašreizējie Kuldīgas, Skrundas un Alsungas
novadi.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma (turpmāk – ATAVL) pārejas
noteikumu 9. punkts paredz, ka Ministru
kabinets nosaka kārtību, kādā līdz 2021. gada
1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē
jaunveidojamā novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektu izstrādi.
Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 30.
jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem. Savukārt ATAVL
pielikuma 21. punktā ir noteiktas jaunizveidojamā Kuldīgas novadā ietilpstošās teritoriālās
vienības un administratīvais centrs. Ministru
kabinets ir pieņēmis 2020. gada 13. oktobra
noteikumus Nr. 631 “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība” (turpmāk – MKN Nr.
631). Pamatojoties uz šo kārtību, Kuldīgas
novada pašvaldība iesniedza Valsts reģionālās
attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas un attīstības programmas projektu
izstrādei. Norādītie attīstības plānošanas
dokumenti ir izstrādājami, sadarbojoties pašreizējām Kuldīgas novada, Skrundas novada
un Alsungas novada pašvaldībām, savukārt to
nodošana publiskai apspriešanai un apstiprināšana būs jaunizveidojamā Kuldīgas novada
pašvaldības kompetencē. Minēto dokumentu
savlaicīga un kvalitatīva izstrāde ir būtiski nozīmīga visu jaunveidojamā novada teritoriālo
vienību ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai,
t.sk. visu pašreizējo pašvaldību un vietējo
kopienu interešu pārstāvniecībai, kā arī ES
struktūrfondu un citu atbalsta instrumentu
finansējuma piesaistei publisko investīciju
projektiem.
Jaunā pašvaldība uzsāks darbu pēc vēlēšanām, 2021. gada jūlijā, taču dokumentu
izstrāde tiek uzsākta jau šobrīd, tādēļ Skrun-

das novada dome 30. decembra sēdē nolēma,
sadarbojoties ar Kuldīgas un Alsungas novadu
pašvaldībām, uzsākt jaunizveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam un Kuldīgas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.
– 2046. gadam izstrādi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa dokuments, tajā tiks formulēts
jaunveidojamā novada nākotnes redzējums
– kādu vēlamies to redzēt pēc 25 gadiem, kā
arī stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa attīstības
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Attīstības programma ir vidēja termiņa
dokuments, kurā tiek formulētas prioritātes
un pasākumu kopums stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai septiņu gadu
periodā. Nozīmīgas attīstības programmas
daļas ir rīcību plāns un investīciju plāns. Tajos
iekļauj plānotās darbības un veicamos uzde-
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gaidītais skeitparks.”
Biedrība SOMA dibināta 2001. gadā,
tās darbība ir saistīta ar sabiedrības izglītošanu un sabiedriskām aktivitātēm.
Valdes locekļi ir Iveta Labunska, Ainārs
Zankovskis, Vineta Hildebrante.
Pēdējo gadu laikā biedrība īstenojusi
tādus projektus kā vasaras nometnītes
bērniem, kā arī pagājušajā vasarā piedalījusies pašvaldības rīkotajā projektu
konkursā “Mēs Skrundas novadam!”
un īstenojusi ideju “Krāsu spēles uz
asfalta”.

Biedrības SOMA rekvizīti:
Biedrība SOMA
Reģ.nr. 40008063714
Norēķinu konts: AS SEB banka
Konta nr. LV71UNLA0055000583925
Maksājuma mērķis: Skeitparka
izveidei Skrundā

Informāciju apkopoja:
Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
Attēls: skeitparka vizualizācija,
Ingus Ieriķis

Kā notiek gatavošanās administratīvi teritoriālajai reformai
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vumus, kā arī plānotos investīciju projektus
vismaz trīs gadu periodam. Šis ir dokuments,
kurā jau konkrēti tiek noteikti darāmie darbi
un sasniedzamie rezultāti dažādās jomās, kā
arī atbildīgie par to ieviešanu.
Kvalitatīvai jauno plānošanas dokumentu
izstrādei ļoti nozīmīga ir aktīva sabiedrības iesaiste jau sākotnēji, tādēļ 2021. gada pavasarī
plānoti dažādi līdzdalības pasākumi, tostarp
aptaujas, tematiskās darba grupas, kuros
tiks aicināti piedalīties Skrundas, Kuldīgas
un Alsungas novadu iedzīvotāji, pašvaldību
institūciju, valsts iestāžu, uzņēmēju, NVO un
vietējo kopienu pārstāvji. Savukārt 2021. gada
rudenī plānota izstrādāto dokumentu projektu
nodošana publiskajai apspriešanai, bet 2022.
gada sākumā tos plānots apstiprināt.
Savukārt, 2020. gada 10. novembrī tika
apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.
671, kuri nosaka kārtību un nosacījumus, kādā
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notiek pašvaldību institūciju, finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārdale pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas.
Pamatojoties uz šiem noteikumiem, Skrundas
novada pašvaldībai kā reorganizējamajai pašvaldībai (pašvaldība, kas pēc administratīvo
teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas
nodod tai piekrītošās institūcijas, finanses,
mantu, tiesības un saistības iegūstošajai
pašvaldībai) jāsagatavo reorganizācijas
plāns, kurš sastāv no konstatējumu daļas un
pielikumiem, kuros norādīta informācija par
administratīvo teritoriju robežu grozīšanas
vai sadalīšanas dēļ skartajām reorganizējamās
pašvaldības institūcijām, mantu un saistībām.
Sīkāk ar reorganizācijas plāna konstatējumu
daļu var iepazīties www.skrunda.lv.
Informāciju sagatavoja:
Viktorija Reine, Skrundas novada
pašvaldības projektu koordinatore
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Pagastu ziņas

ĪSUMĀ

Atceļ reisus

Klātienes mācību atcelšanas dēļ
Nīkrāces pamatskolā no 1. marta uz
nenoteiktu laiku atcelti vairāki maršruta
Skrunda-Nīkrāce un Skrunda-Ikaiši
reisi. Skrunda–Nīkrāce autobuss, kas
no pieturas Skrunda darbadienās izbrauc
plkst. 7.20 un 17.01, bet no pieturas
Nīkrāce – plkst. 7.51 un 17.31, pasažieru pārvadājumus uz nenoteiktu laiku
vairs nenodrošinās. Tāpat tiks atcelts
maršruta Nr. 6306 Skrunda–Ikaiši reiss,
kas pieturā Skrunda tiek uzsākts darbadienās plkst.7.00 un 15.50, bet pieturā
Ikaiši – plkst. 7.40 un 16.40. Reisi šajos
maršrutos tiks izpildīti pēc skolēnu
brīvlaika grafika.

Izvieto aizlieguma
ceļa zīmes

Mainīgo laika apstākļu un ceļa seguma nenoturības dēļ no 24. februāra Rudbāržu pagastā ir izvietotas aizlieguma
ceļazīmes Nr. 306, kas nosaka, ka kravas
automobiļiem braukt aizliegts ceļa posmos: Nr. 6282B004 Ostnieki-Jāņkalni;
Nr. 6282B002 Ceļmalas-Liepnieki; Nr.
6282A003 Lidlauka ceļš; Nr. 6282B001
Purviņi-Daneļi. SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” informē,
ka saistībā ar atkusni uz grants ceļa Klūgas - Beņi (6229C007) 2021. gada 23.
februārī izvietotas masas ierobežojuma
ceļazīmes (3,5 tonnas).

Uz laiku būs
ierobežoti
bilbiotēkas
pakalpojumi

No 15.- 28. martam būs ierobežoti
Skrundas pilsētas bibliotēkas pakalpojumi, jo kultūras namā tiks veikts kāpņu
remonts uz otro stāvu. Bibliotēkas pakalpojumi, izsniedzamo grāmatu un žurnālu
klāsts būs ierobežots. Grāmatu apmaiņas
punkts atradīsies kultūras nama Saimes
istabā, pirmajā stāvā. Bibliotēkas tālrunis nebūs pieejams. Tālrunis informācijai - 29398574. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!

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 Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma
vēstuli - BEZ MAKSAS; ar ģimenes
ārsta nosūtījumu 3,00 EUR; bez nosūtījuma - 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.

Uzņem jaunus
dalībniekus biznesa
inkubatorā

Sākusies pavasara uzņemšana LIAA
Kuldīgas biznesa inkubatorā. Ja esi
uzņēmējs, kurš plāno, vēlas savu uzņēmējdarbību attīstīt Alsungas, Skrundas
vai Kuldīgas novados, izmanto iespēju
saņemt pamanāmu atbalstu. Konsultācijas, papildu informācija, sazinoties
telefoniski (62400905), vai e-pastu
sarakstē (kuldiga@liaa.gov.lv). Uzņemšana ir atvērta līdz 22. martam, neatliec
uz pēdējo dienu!

Jaunās
administratīvo
teritoriju robežas atvērto datu formātā

Latvijas Atvērto datu portālā data.
gov.lv un Valsts vienotajā ģeoportālā
geolatvija.lv ir publicēti atvērtie dati, kas
satur Administratīvo teritoriju robežas
no 2021. gada 1. jūlija. Datus sagatavojusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā
ar Valsts zemes dienestu.
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Nīkrāces pagastā

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde februārī turpināja sniega tīrīšanu pagasta centrā
un Lēnu ciemā. Turpināta pašvaldības autoceļu greiderēšana un sakopta pagasta
teritorija.
Esam pieteikušies SIA “Eko Kurzemes” organizētajai kampaņai “Neindē dabu
– tā saindēs Tevi!”, tāpēc pagasta pārvaldes telpā tiks izvietota izlietoto bateriju
šķirosanas kaste, kurā iedzīvotāji aicināti izmest jebkuras formas un veida baterijas.
Tās visas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. To nonākšana dabā, arī poligonā
nodara būtisku kaitējumu videi, atstājot negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību. Viena
dabā izmesta pirkstiņbaterija rada augsnē piesārņojumu aptuveni viena kvadrātmetra
platībā, kas var saglabāties gandrīz gadsimtu. Turpretī šķirojot baterijas, tās nonāk
otrreizējā pārstrādē. No iegūtajām izejvielām tiek radītas jaunas lietas, tādējādi
novēršot pirmreizējo dabas materiālu izmantošanu ražošanā.
Nīkrāces bibliotēkā var lasīt jaunākās grāmatās. Arī šajā mēnesī bibliotekāre devās
izbraukumā uz Lēnām, lai iedzīvotāji varētu saņemt jaunākās grāmatas. Bibliotēkā
februārī bija skatāma Ilonas Rītiņas sveču izstāde. Lai veselība turas, seju rotā
smaids un pa kādam brīdim izdodas atrast laiku saviem priekiem!
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā

Aizritējis gada īsākais mēnesis. Lai gan arvien strādājam attālināti, darbi pie pagasta teritorijas labiekārtošanas un tīrīšanas turpinās. Esam apzāģējuši kokus pagasta
centrā, Liepu ielā un centra teritorijā. Lielie sniega tīrīšanas darbi ir noslēgušies, un
acīm dažviet parādās nepievilcīgs skats - nomesti atkritumi un aiz sava mājdzīvnieka
nesavākti ekskrementi. Tādēļ liels lūgums suņu īpašniekiem, ejot staigāt ar savu
mīluli, ekskrementus tomēr aiz sava mīluļa savākt!
Iedzīvotāji sākuši saņemt paziņojumus par zemes nomu un ierodas klātienē
veikt maksājumus pagasta kasē. Tā strādā katru dienu, bet atgādinām, ka par savu
vizīti lūgums iepriekš painformēt, zvanot uz t. 29171535 (Iveta Zīle). Un, protams,
neaizmirst lietot sejas maskas un ievērot distanci!
Februāra sākumā Jauniešu centra vadītāja Inese Ozoliņa bija izsludinājusi konkursu “Ar mīlestību Rudbāržos”, kur dalībniekiem bija jāatbild uz 12 interesantiem
jautājumiem par Rudbāržiem. Savukārt jauniešiem bija savs konkurss - “Sveces”, kur
bērniem un jauniešiem bija iespēja izveidot savu sveci, zīmējot, līmējot vai izlejot to.
Mācībām notiekot attālināti, Skrundas novada izglītības iestāžu skolēni saņem
pārtikas pakas. Tās izdala sociālā darbiniece katru pirmdienu, izvadājot pa norādītajām adresēm.
Darbu turpina pagasta bibliotēka, izsniedz grāmatas līdzņemšanai, tomēr lasītavas
pakalpojumus un internetu nevar izmantot.
Iedzīvotāji, kuri ir gatavi vakcinēties pret Covid-19, lūgums savu vēlmi izteikt
vienotā pieteikšanās portālā www.manavakcina.lv. Gadījumā, ja iedzīvotāji ir
uzaicināti uz vakcināciju, bet paši nespēj līdz vakcinācijas vietai nokļūt, aicinām
sazināties ar pagasta ārsta palīgu vai pagasta pārvaldnieci.
Lietotas elektropreces ikviens iedzīvotājs var nodot bez maksas Rudbāržos,
Pienotavā, iepriekš vienojoties par laiku ar pārvaldes vadītāju vai saimniecības
pārzini Jāni Treilību pa t. 25273473. Lietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas
vai citādi demontētas.
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Inese Ivāne

Raņķu pagastā

Uzkritušais sniegs pārtrauca āra darbus. Vairāk darbojāmies telpās, tika pārbaudītas, kārtotas daudzdzīvokļu namu pagrabu koplietošanas telpas, veikti darbi
neapdzīvotajā pašvaldības dzīvoklī, nomainīts grīdas segums pagasta pārvaldes telpā,
uzlabots siltinājums daļai no pagasta ēkas griestiem. Irbes kapsētā tika nozāģēti sausie
koki. Turpinājās darbi vēstures materiālu apkopošanā. Paldies tiem, kuri pārskatīja
savus bilžu arhīvus un dalījās ar fotogrāfijām, atmiņu stāstiem un priekšmetiem.
Saistībā ar autoceļa Kuldīga–Skrunda rekonstrukciju kopā ar Kurzemes plānošanas
reģionu pārskatīts satiksmes autobusu pieturu izvietojums. Tiek plānota pieturas
“Raņķi“ pārcelšana pretī autoceļa un Ventas ielas krustojumam un pieturas ”Dumpīši” pārcelšana starp “Druvaskalnu” un “Dižķārklu” mājām. Martā varēsim atsākt
kapsētu apbedījumu dokumentēšanu. Sāksies teritoriju kopšanas darbi.
Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

31. martā no plkst. 10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā
2, pie Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” sadarbībā ar “Mobilo veselības centru” organizē bezmaksas konsultācijas bērniem.
Programmas ”Mobilais veselības aprūpes centrs”
(MVAC) ietvaros bērnus bezmaksas konsultēs
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas okuliste Dr.
Marija Krūmiņa un alergoloģe Dr. Dace Kārkliņa.
Pieteikšanās pa tālruni 63331295.
Bērniem uz konsultāciju, ja ir, līdzi jāņem iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti, izraksti vai
ārsta nosūtījums, kur aprakstīta problēmsituācija.
Bērnus konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.
Programmas Mobilais veselības aprūpes centrs
(MVAC) izveides mērķis ir padarīt pieejamākus
medicīniskos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem
Latvijā un nodrošināt regulāras primārās medicīniskās pārbaudes, kā arī savlaicīgu norīkojumu pie
kvalificētiem speciālistiem.
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Skrundas novada biedrības saņem atbalstu

Jau septīto gadu biedrība “Nīkrācnieki” startē Nodarbinātības valsts aģentūras
izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā ESF) finansētajā pasākumā
“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”.
Pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem, kas tiek finansēts no
ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001. Pasākuma
mērķis - biedrību un nodibinājumu statūtos minēto funkciju nodrošināšana, kas vērsta
uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.
Pasākuma mērķa grupa: bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un
bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri ir reģistrējušies aģentūrā kā bezdarbnieki. Esam saņēmuši atbalstu pasākumā un četriem pretendentiem izveidosim darba vietu. Uzrunātie
jaunieši strādās Nīkrāces pagastā un Skrundā.
Savukārt biedrība “Ventas krasti” ir saņēmusi pozitīvu vērtējumu Borisa un Ināras
Teterevu fonda finansētā programmā “Pats savam saimes galdam”. Šogad biedrības
projektā iesaistīs personas ne tikai no Raņķu, Rudbāržu un Nīkrāces pagastiem, bet arī
no Kazdangas pagasta Aizputes novadā un Kuldīgas senioru dienas centra, kuru kopējais
dārzs atrodas Sermītē. Paredzēts, ka projektā iesaistīsies 51 mājsaimniecība. Projekta
dalībnieki tika atlasīti, sadarbojoties ar novadu sociāliem darbiniekiem. Projekta dalībnieki saņems sēklu, stādu, minerālmēslu, darba rīku un dārzkopības inventāra ziedojumu.
Tā kā klātienē nevaram rīkot kopīgus pasākumus un pulcēties, tad katras mājsaimniecības pieprasījums pēc ziedojuma tiks izpildīts individuāli. Tas nozīmē, ka biedrības
brīvprātīgie ieradīsies katrā mājsaimniecībā un individuāli nodos sēklas, dārzkopības
inventāru un stādus. Par klātienes vizīti katrs dalībnieks tiks iepriekš brīdināts. Visu
projekta laiku aicināsim fotografēt savu veikumu. Projekta komanda rudenī tās apkopos
un veidos kopīgu fotoreportāžu.
Biedrība “Mini SD” jau kopš pērnā gada novembra īsteno motivācijas programmu
“Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”.
Programmas mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus
(pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta
un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos
un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un
etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē,
veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/apmācībā.
Programmas īstenošanas vieta: Kurzemes reģions
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi pieejami bez maksas:
• sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas
diskriminācijas riskam dzimuma dēļ;
• personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušām personām,
personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;
• sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas
diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);
• sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas
diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas
ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
• sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās
minoritātes.
Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi mērķa grupai paredz nodrošināt
individuālās konsultācijas ar Pārmaiņu aģentu (sociālo darbinieku), psihologa, karjeras
konsultanta, jurista konsultācijas un specialistu vadītas atbalsta grupas par aktuālām
tēmām, kurās personas tiks motivētas pārmaiņām, tiks attīstītas dzīves prasmes un
iemaņas, it īpaši prasmes, kas palīdz personai iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā vai
kvalifikācijas ieguvē.
Programmas ilgums - 24 mēneši, kopumā programmā iesaistāmi 180 klienti no
dažādām mērķgrupām.

Ērtākai atkritumu pārvaldībai izstrādāta
lietotne “Eco Baltia”

Lai nodrošinātu ērtāku informācijas apriti un atvieglotu ikdienas rūpes par
apkārtējo vidi, izstrādāta atkritumu pārvaldības lietotne “Eco Baltia”. Tajā visiem
vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eko Kurzeme” klientiem tiek vienuviet
nodrošinātas iespējas pārraudzīt atkritumu izvešanas grafikus, pieteikt vēlamos
pakalpojumus, uzzināt par tuvākajiem atkritumu šķirošanas punktiem, kā arī veikt
citas ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības.
Lietotne “Eco Baltia” pieejama gan juridiskajām, gan privātpersonām, kurām
ar SIA “Eko Kurzeme” noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu. To savās
mobilajās ierīcēs var augšupielādēt Android un iOs operētājsistēmu lietotāji.
Jaunizveidotajā aplikācijā visi SIA “Eko Kurzeme” klienti var saņemt aktuālo
informāciju par saviem līgumiem, sekot līdzi atkritumu izvešanas grafikiem un
pievienot atgādinājumu par gaidāmajiem izvešanas datumiem, sekot līdzi norēķinu
bilancei un veikt rēķinu apmaksu, pieteikt līguma izmaiņas un/vai papildu pakalpojumus. Lietotnē klienti var ziņot uzņēmumam par bojātiem vai netīriem atkritumu
konteineriem, kā arī informēt par tvertnēm, kuras piepildījušās vēl pirms plānotā
izvešanas grafika un tām nepieciešama ātrāka tukšošana. Tāpat tiek piedāvāta iespēja
speciāli izstrādātā interaktīvajā kartē atrast tuvākos publiski pieejamos atkritumu
šķirošanas punktus, kā arī lietotnē iestrādātajos informatīvajos materiālos uzzināt,
kā pareizi šķirot.
Tā kā lietotne ir pavisam jauna Latvijā, attīstot klientiem piedāvātās iespējas,
tā tiks vēl vairāk pilnveidota, tostarp tiks papildināta arī rēķinu sadaļa u.c., kā arī
šā gada laikā plānots lietotnē iestrādāt vēl vairāk ikdienā noderīgu funkciju. Jau
šobrīd notiek darbs pie papildu ilustratīvo video materiālu iestrādes par atkritumu
šķirošanu, kas pagaidām pieejami Android lietotājiem. Tāpat ērtākai komunikācijai
tiek izstrādātas papildu funkcijas tiešajai saziņai ar uzņēmuma klientu centru, kā arī
būs iespēja sniegt vērtējumu par klientu apkalpošanas servisu, kas ļaus vēl vairāk
uzlabot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti.
SIA “Eko Kurzeme” ir Baltijā apgrozījuma ziņā lielākās vides apsaimniekošanas
un atkritumu pārstrādes uzņēmumu grupas “Eco Baltia grupa” vides apsaimniekošanas uzņēmums. SIA “Eko Kurzeme” atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu
nodrošina Saldus, Brocēnu, Aizputes, Grobiņas, Skrundas, Pāvilostas novados, kā
arī Liepājas pilsētā.
Informācija par SIA “Eko Kurzeme” jaunumiem un pakalpojumiem pieejama
www.ekokurzeme.lv.
Informāciju sagatavoja: Alise Zvaigzne
SIA “Eko Kurzeme” Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 28780467, e-pasts: alise.zvaigzne@ecobaltia.lv
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Administratīvie
jautājumi

jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības reorganizācijas plāna
konstatējošo daļu, Skrundas novada
pašvaldības mantu, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai
sadalīšana, sarakstu, saistības, kuras
saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu.
Dome apstiprināja viena skolēna
izmaksas Skrundas novada pašvaldības
izglītības iestādēs 2021. gadā.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības struktūrvienību “Tūrisma
un uzņēmējdarbības atbalsta centrs” un
“Mākslas studija” nolikumus.
Dome nolēma atbrīvot no Skrundas
novada pašvaldības administratīvās
komisijas priekšsēdētājas pienākumu
pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva Ingu RENCI-REMTI un par Skrundas
novada pašvaldības administratīvās
komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Ritvaru
STEPANOVU. Administratīvās komisijas locekļu skaitu samazināja no 7 uz 6
un komisijas sastāvu noteica šādu: Ritvars STEPANOVS, Santa KNOPKENA, Normunds DANENBERGS, Eva
NUDIENA, Liene KRŪMIŅA, Dace
GRĀVELE.
Dome nolēma turpināt mācības attālināti no 2021. gada 1. marta Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas
un Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klasēm.

Nekustamo īpašumu

Dome nolēma segt Skrundas novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas starpību par četru
mēnešu laika periodu no 2021. gada 1.
janvāra līdz 30. aprīlim.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 10.1/1
no 10.02.2021. par nekustamā īpašuma
– dzīvokļa „Pumpuri”- 20, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, izsoli, un nolēma pārdot šo īpašumu 91,1 m2 platībā
par cenu 3320,00 EUR.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
vairākus nekustamos īpašumus: dzīvokli
Jubilejas ielā 3-21, Rudbāržos, Rudbāržu
pagastā, 74,5 m2 platībā par 2300,00
EUR; dzīvokli Ziedu ielā 5-5, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, ar kopējo platību 91,1
m2 par 1800,00 EUR.
Dome ar 01.03.2021. izbeidza telpu
nomas līgumu ar SIA “Liepzieds AJ”
par telpām Liepājas ielā 5, Skrundā, ar
kopējo platību 43,7 m2.
Dome nolēma 2021. gada janvārī
samazināt SIA “ARFOS” telpu nomas
maksu 70% apmērā no mēneša nomas
maksas par telpām Liepājas ielā 7,
Skrundā, ar kopējo platību 95,25 m2.
Dome apstiprināja SIA “METRUM”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamo īpašumu “KALVES”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā,
un atdalāmai zemes vienībai 3,4 ha platībā piešķīra nosaukumu “Ozolkalves”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,

Skrundas novada pašvaldības
policija informē par
notikumiem februārī
Ceļu satiksme

1. februārī notriekta ceļa zīme Saldus
ielā, vainīgais vienojies ar Skrundas
komunālo saimniecību. 4. februārī kāda
automašīna škērsoja dzelzceļa pārbrauktuvi pie mirgojošam luksofora gaismām.
11. februārī, Skrundā, Raiņa ielā kāda
iereibusi persona regulēja satiksmi. Reģistrēts arī zem zīmes “Apstāties, stāvēt
aizliegts!” novietots auto. 17. februārī
Skrundas pagastā apturēta automašīna,
vadītājs bija 2,68 promiļu alkohola reibumā, bez autovadītāja apliecības, lieta
nodota Valsts policijai.

Neievēro noteikumus

Februārī bijuši vairāki izsaukumi, kad
nebija ievēroti pulcēšanās ierobežojumi,
tādi bijuši Dzeldā, arī Rudbāržu pagastā
un Skrundā. Atklāta nesaskaņota koku
krautuve Nīkrāces pagastā un Rudbāržu
pagastā. Saņemta informācija par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumu,
materiāls nodots pēc piekritības Kuldīgas novada pašvaldības policijai.

Krāpjas

Noskaidrota arī kāda persona, kas veikusi krāpnieciskas darbības. Stūra ielā
novietota automašīna bez v/n zīmēm,
kā noskaidrojās – tā bijusi izkrāpta. 8.
februārī saņemta informācija par pretlikumīgu maksāšanas līdzekļa kredītkartes
izmantošanu. Apkopots sākotnējais
materiāls, noskaidrota vainīgā persona,
materiāls nodots Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai.

Ugunsnelaimes

2. februārī Nīkrāces pagasta Dzeldā
kādā dzīvoklī pie krāsns dega grīda.

Posta īpašumus

4. februārī Jaunmuižā iekļūts pašvaldības īpašumā, atlaužot logu. 19. februārī
uzlauzta garāža Skrundā, Smilšu ielā.
Ievākta informācija par iespējami vainīgajām personām, savāktais materiāls
nodots Valsts policijai. 22. februārī atklāta zagto mantu glabātuve no uzlauztās
garāžas, mantas atdotas īpašniekam.
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zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, savukārt
paliekošai zemes vienībai 4,2 ha platībā
atstāja nosaukumu un adresi “Kalves”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Lejasciecere”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, un
“Savenieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes vienību sadalīšanai.
Dome noteica, ka zemes ierīcības
projektu nepieciešams izstrādāt arī nekustamā īpašuma “Brūveri”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, zemes vienības sadalīšanai un jaunizveidojamam
zemes gabalam piešķirt nosaukumu
un adresi “Miķeļi”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads.
Dome nolēma sadalīt pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu “Pie Krūmiņiem”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, un atdalāmai zemes vienībai 1,0
ha platībā un uz tās esošām ēkām piešķirt nosaukumu un adresi “Kalnnārbuļi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Savukārt
paliekošai zemes vienībai 2,3 ha platībā
atstāt nosaukumu “Pie Krūmiņiem”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma izveidot ēku īpašumu
un ēkai – jaunlopu kūtij “Pīlādži”, kura
atrodas uz zemes vienības “Brūveri”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
– piešķirt adresi “Miķeļi”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads.
Dome nolēma piešķirt ēkai, kura atrodas uz zemes vienības “Ceļmalas mežs”,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, adresi
“Pie Lanceniekiem”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads.
Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda dzīvokli Jubilejas
ielā 4-2, Rudbārži, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kā arī dzīvokli Cieceres ielā 9-1, Ciecerē, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā.
Dome nolēma izmainīt nekustamajam
īpašumam “Oliņas”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, nosaukumu un adresi
uz nosaukumu un adresi “Rondi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Skujas”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, un atdalāmai zemes
vienībai 5,29 ha platībā piešķirt jaunu
nosaukumu „Jaunskujas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome noteica zemes vienībām statusu – starpgabals: “Pie pasta”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, un “Vidi”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā.
Dome nolēma samazināt SIA “Viesturi AZ” telpu nomas maksu 31% apmērā
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no mēneša nomas maksas 2021. gada
janvārī par telpām Liepājas ielā 13,
Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 77,7 m2 un telpu Liepājas ielā
13, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 77 m2.

2021. gada 19.
februāra domes
ārkārtas sēde

Dome nolēma, ka jāatsāk mācības
klātienē Skrundas novada pašvaldības
Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klasēm no 2021. gada
22. februāra, izglītības iestādēs jāveic
klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana
uz Covid-19, skolās jānodrošina Slimību
profilakses un kontroles centra ieteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības un
iespēju robežās jāveic epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas nodrošina
izglītojamajam iespēju nokļūt izglītības
iestādē veselībai drošā veidā - ar privāto
transporta līdzekli, ar kājām, ar skolēnu
autobusu.

2021. gada 22.
februāra domes
ārkārtas sēde

Dome nolēma no 2021. gada 22.
februāra līdz 2021. gada 2. martam
Nīkrāces pamatskolā: slēgt pirmsskolas
rotaļu grupu, slēgt un noteikt karantīnu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās
sagatavošanas grupai, neatļaut klātienes
mācības Nīkrāces pamatskolas 1.-4.
klasēm.

Traktortehnikas tehniskā apskate

No 2021. gada marta Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk VTUA) atklāj lauksaimniecības sezonas sākumu, t.i.,
dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt valsts tehnisko apskati. Grafiks Skrundas novadā:

Saņemts iesniegums par bojātām kupicām Skrundas pagasta teritorijā.

Palīdz nelaimē

5. februārī no mājām Pumpuros
aizgājis nepilngadīgais ar tieksmi uz
klaiņošanu.

Sadarbojas ar citiem
dienestiem

5. februārī palīdzēts Liepājas kriminālpolicijai kādas personas notveršanā.
Saņemta informācija par agresīvu braukšanu Skrundā, pēc videoierakstu izpētes
sagatavoti vairāki materiāli un pārsūtīti
izskatīšanai Valsts policijai. Informācija par šantāžu internetā nodota Valsts
policijai. Bijusi arī ziņa no Dzeldas, kur
kāda persona saņem draudus par fizisku
iespaidošanu.

Uzraudzība

5. februārī apzinātas vietas jaunu videonovērošanas kameru izvietošanai. 5.
un 6. februārī – mājsēdes nakts dežūra. 8.
februārī pārbaudot tirdzniecības objektu
Rudbāržu pagastā, konstatēti nenozīmīgi
pārkāpumi, mutvārdu aizrādījums. Bijusi
informācija par personām, kas zagušas
veikalā.

Dažādi

11.februārī saņemta informācija
par neadekvātu sievieti, kura traucēja
iestādes darbu, citā reizē apdraudējusi
sētnieci Skrundas autoostā. Uziets meža
dzīvnieks, kas bija iemitinājies kādā
pilsētas privātmājas šķūnītī. 22. februārī
no kādas teritorijas Skrundā izbēgušas
aitas. Bijusi informācija par iespējamiem
dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem. 23. februārī atrasts nozagts
velosipēds, tas nodots Valsts policijai.
Bijusi informācija arī par klaiņojošiem
suņiem.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors Andis Doniņš
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde
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Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības (vismaz 2m x
2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus
vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot
noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja
apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Kā var uzzināt par traktortehnikas valsts tehnisko apskati?
Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika) vai
individuāli vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā
var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.
VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm, jo, līdzīgi
kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar prasībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas
iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā “Smidzinātāju pārbaudes”.
Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un
tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī
lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu
meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos
ceļu satiksmē.

Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā sākta vakcinācija
17. februārī Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centra (VSAC) klienti
un darbinieki saņēma vakcīnas AstraZeneca pirmo devu.
Kā atzīst centra direktore Sigita
Picule, iepriekš personāls veica izglītojošo darbu, stāstot un skaidrojot
klientiem vakcinēšanās nepieciešamību
un ieguvumus. Pateicoties tam, pilnīgi
visi sociālā aprūpes centra iemītnieki
piekrita vakcinēties, ko apstiprināja
arī rakstiski. S. Picule arī skaidro, ka
VSAC šo vakcīnu saņēma ātrāk nekā
citi aprūpes centri, pamatojoties uz to,
ka ir reģistrēta ārstniecības iestāde, kas
ļauj pašiem šo procesu organizēt ātrāk.
Kopumā tika vakcinēti 22 klienti un
15 darbinieki. Vakcināciju nodrošināja
ārstniecības personas – ārste Videga
Rolava un ārsta palīgs Juris Kaļīņins.
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Aptuveni pēc mēneša plānots, ka iestāde saņems vakcīnas otro devu.
VSAC vadītāja uzsver: “Vakcinācija
ir nepieciešama, ja vēlamies dzīvot pilnvērtīgi, ceļot, apmeklēt publiskas vietas,
doties ciemos. Vakcinējoties varbūtība
saslimt ar COVID-19 mazinās vairāk
nekā uz pusi. Svarīgākais ir tas, ka pēc
vakcīnas otrās devas saņemšanas un
valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas klientiem būtu iespēja satikties ar
saviem tuviniekiem klātienē.” Viņa arī
atklāj, ka vakcinācijas process noritējis
veiksmīgi un gan darbinieku, gan klientu pašsajūta ir laba.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pauž prieku par
to, ka cilvēki patiešām apzinās to, cik
šajā laikā ir svarīgi pasargāt gan sevi,
gan apkārtējos. Viņa teic: “Nav svarīgi,
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vai esi jauns vai vecs, svarīgi ir tas,
cik atbildīgi mēs esam viens pret otru.
Vakcinējoties mēs apliecinām to, ka
esam gatavi kopīgiem spēkiem uzveikt
šo vīrusu.”
Pēc Labklājības ministrijas publicētās informācijas vakcinācija sociālās
aprūpes centros sākusies 10. februārī.
Visos aprūpes centros uz vietas ir personalizēti saraksti, kas aktualizēti uz
vakcinācijas brīdi, ņemot vērā klientu
vēlmi tikt vakcinētam, klienta veselības
stāvokli (kontrindikāciju neesamība
vakcinācijai) un aizgādņu atļauju tiem
cilvēkiem, kuri paši nav rīcībspējīgi.
Informāciju sagatavoja:
Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Poligonā “Mežaine” notiks Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljona mācības

Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes vienībās turpinās militārās
apmācības process, pielāgojot
katram uzdevumam un apmācībai
valstī noteiktos drošības pasākumus.
Lai uzturētu un turpinātu attīstīt
Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona kaujas spējas,
no 12. līdz 14.martam Skrundas
novadā militārajā poligonā “Mežaine”
norisināsies bataljona zemessargu
apmācība.
Mācību laikā tiks ievērotas Slimību profilakses un kontroles centra
noteiktās preventīvās un pretepidēmiskās instrukcijas.
Iedzīvotāju ievērībai!
Mācībās tiks izmantota munīcija
un sprādzienu imitācijas līdzekļi.
Nacionālie bruņotie spēki aicina
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 tautī-

Notikumu kalendārs

8. martā tradicionāli tiek atzīmēta Starptautiskā Sieviešu diena!
Aicinām izbaudīt šīs nedēļas noskaņu nedēļas garumā! Dodies
pastaigā no 8. līdz 14. martam, meklējot īpašas norādes Skrundas
pilsētas skatlogos, izpildi uzdevumu, sūti atbildi uz tuac@skrunda.lv
un, iespējams, tieši tu saņemsi romantisku dāvanu no Piena muižas!
25. martā, pieminot 1949. gada 25. marta deportācijas upurus,
aicinām no pl.12.00 līdz 16.00 apmeklēt atjaunoto piemiņas vagonu
– muzeju, aizdegt sveces un nolikt ziedus pie piemiņas plāksnes.

Bibliotēku ziņas

bas, 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
Tālrunis: 26577342; 67209913
guna.pricina@mil.lv

Ģimenes aicina uz jaunu TV raidījumu
“Vecāku stunda”

Ar mērķi sniegt vecākiem emocionālu atbalstu attālināto mācību laikā
vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ik piektdienu
plkst. 14.30 kanālā “Re:TV” piedāvā
jaunu TV raidījumu “Vecāku stunda”.
Raidījums veidots kā divu speciālistu
tematiska saruna, kurā sniegtas atbildes arī uz vecāku jautājumiem. Raidījumu vada pazīstamais psihoterapeits
Nils Sakss Konstantinovs.
“Vēsturiski nebijusī situācija fundamentāli maina visas mūsu dzīves sfēras
– sākot ar darbu, mācībām un beidzot
ar dažādiem ikdienas paradumiem, taču
krīzes ietekmi visvairāk izjūtam tieši
ģimenēs. Dažās ģimenēs ir lielāks stress,
citās bērni vairs negrib mācīties, kādās
vairāk laika pavada kopā, vēl citās tieši
pretēji – ģimenes locekļi ātrāk vēlas tikt
prom viens no otra. Tas viss reizēm rada
satraukumu, apjukumu, neziņu, varbūt
pat bezcerību. Lai arī kādas būtu šīs
sajūtas, tās ir svarīgi pieņemt un par tām

2021. gada 5. marts

ir vērts runāt. “Vecāku stundas” sarunās
ar speciālistiem atklāsim, kā veiksmīgāk
izdzīvot šīs pārmaiņas, palīdzot sev un
tuvākajiem,” uzsver psihoterapeits Nils
Sakss Konstantinovs.
Neliels ieskats pirmajā raidījumā:
https://youtu.be/632rL6ImbN8
“Vecāku stunda” būs skatāma katru
piektdienu līdz 16. aprīlim. Sev ērtā
laikā ierakstus varēs noskatīties ģimenes
portālā “Mammamuntetiem.lv”.
Raidījuma centrā būs pusaudžu psihoterapeita Nila Saksa Konstantinova
saruna ar dažādiem ģimeņu un izglītības
ekspertiem. Katra “Vecāku stunda” būs
veltīta noteiktai tēmai, kur raidījuma viesis skaidros dažādās problēmsituācijas
ģimenēs, kas radušās attālināto mācību
laikā, tiks sniegti praktiski padomi to
risināšanā, kā arī meklēts pozitīvais, ko
bērns var gūt, mācoties attālināti.
Raidījumos aplūkos tādus aktuālus
tematus kā sajūtas un reakcijas ģimenē
attālināto mācību laikā, bērna mācīšanās
un uztveres īpatnības, skolēnu gaidas no

vecākiem, mācoties mājās, viedierīces
bērna ikdienā, pusaudžu problēmas un
vajadzības.
Pirms katra raidījuma vecāki aicināti iesūtīt sev svarīgos jautājumus,
atbilstošus tā tēmai un viesim, uz epastu: fonds@mammamuntetiem.lv.
Ar raidījumu programmu var iepazīties
“Mammamuntetiem.lv”.
“Vecāku stunda” ir dienas noslēdzošā,
vecākiem veltītā epizode izglītības platformas “Tava klase” veidotajā “Karjeras
dienā”, kas līdz ārkārtējās situācijas
beigām katru piektdienu no plkst. 8.30
līdz 15.00 dažādu vecumu skolēniem
piedāvās neformālas un iedvesmojošas
sarunas ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem.
Papildu informācija:
Inga Akmentiņa-Smildziņa,
“Mammamuntetiem.lv” vadītāja;
tālr. 26466250, e-pasts: inga@mammam.lv

Nīkrāces bibliotēkā līdz 31. martam Jeļenas Egliņas lielformāta
ziedu izstāde.
Antuļu bibliotēkā 8. martā pl. 18.00 Antuļu bibliotēkas Facebook
lapā tiešraide - tikšanās ar dziedātāju Ainaru Bumbieri. Sarunas un
mūzika.
Rudbāržu bibliotēkā līdz 31. martam Ainas Liepas personālizstāde ,,Zaļi krāsainā pasaule”. Glezniņas no dzijas un dažādiem dabas
materiāliem - koku zariem, mizām, akmentiņiem.
Skrundas pilsētas bibliotēkā līdz 26. martam izstāde “Grāmata ir
lētākais atvaļinājums pasaulē, kas pieejams ikvienam”. Ar grāmatas
starpniecību iespējams paviesoties dažādās pasaules valstīs.
Raņķu bibliotēkā martā kinderolu figūriņu un automašīnu modelīšu
kolekcijas izstāde.
Skrundas bērnu bibliotēkā informatīvi pasākumi un izstādes
https://www.facebook.com/Skrundasbibliotekas (Skrundas pilsētas
un Skrundas bērnu bibliotēkas). 11. marts ir Monētu dienu mēnesis
Latvijā. Ieskatieties virtuālajā izstādē „Naudas otrā dzīve”. 16. martā
pl.11.00 tiešsaistes jauno grāmatu apskats Skrundas bērnu bibliotēkā.
No 29. marta līdz 4. aprīlim viktorīnu „triatlons” ģimenēm ar bērniem
„Pavasaris!” (Platformā Kahoot).
25. martā bibliotēkas lasītājus neapkalpos. Notiks darbinieku
tiešsaistes mācības.

Par valsts apmaksāto
bērnu vakcināciju pret ērču
encefalītu 2021.gadā
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka katru gadu
valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena
gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 23.11. un 23.12. apakšpunktā noteikto:
23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles
centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība
ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju
plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;
23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju
plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās
bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija.
Informējam, ka, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par
saslimstību ar ērču encefalītu 2016. – 2020. gadā, Centrs ir sagatavojis
teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas veikšanai pret
ērču encefalītu 2021. gadā ( https://www.spkc.gov.lv/lv/pret-ercu-encefalitu-berniem ). Sakarā ar saslimstības samazināšanos Grobiņas
novadā, Ķeguma novadā, Jaunpiebalgas novadā, Baldones novadā,
Jaunpils novadā un Neretas novadā 2021. gadā paredzēta tikai valsts
apmaksātās vakcinācijas pabeigšana (2. un 3.pote) vai balstvakcinācija
bērniem, kuriem tā bija uzsākta iepriekšējos gados.
Lai nodrošinātu Jūsu novadā deklarēto bērnu vakcināciju pret ērču
encefalītu, kā arī racionālu valsts iepirktās vakcīnas izmantošanu, lūdzam
Jūsu pašvaldību iespēju robežās iesaistīties iedzīvotāju informēšanā par
bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, īpaši pievēršot uzmanību riska
ģimenēm un ģimenēm, kuras dzīvo attālā novada teritorijā.
Viktorija Černiševa 67081517
viktorija.cerniseva@spkc.gov.lv

Novada dzimtsaraksts ziņo
Mūsu novadā jaunai ģimenei piedzimusi meitiņa.
Apsveicam! Lai prieks, saticība un veselība viņiem!
Laulību reģistrējis viens mūsu novada pāris.
Mūžībā aizgājuši 4 novada iedzīvotāji un viens cita novada
iedzīvotājs.

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

RITA PAVILAITE

11.05.1938.

02.02.2021.

IMANTS RUPERTS

28.06.1944.

06.02.2021.

HERTA LOSĀNE

06.09.1927.

14.02.2021.

VASILIJS BULIGA

21.12.1948.

16.02.2021.

AUSMA RUMBENIECE

02.11.1941.

20.02.2021.

