
SKRUNDAS NOVADS
2012. gada 2.maijsSkrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA

Labdien, lasītāj!

www.skrundasnovads.lv

Loreta Robežniece, Skrundas 
kultūras nama direktore.

Piemineklis mūsu laikam

Man gribas ticēt, ka maijs mums, 
skrundeniekiem, ir īpašs. Man 
noteikti, jo līdz ar pavasara 
atnākšanu pie mums soli pa 
solim atnāk novada svētki. Visās 
malās rosās ļaudis ar vienu 
mērķi, līdz svētkiem jābūt visam 
kārtībā, jānogrābj, kas grābjams, 
jās a k o p j  zā l i e n s ,  jā r o tā 
pilsēta, jāpabeidz pulksteņa 
uzstādīšanas darbi, jāuzliek 
Skrundas robežzīmes. Jāīsteno 
visa svētku programma, kas gada 
laikā apdomāta un salikta, lai 
sagādātu labus mirkļus ikvienam 
… Jāizdara daudzas citas lietas, 
lai brīdī, kad svinēsim, mēs 
lepotos ar sevi…. 
Man patīk svētku gatavošanās 
laiks, jo tad jūtos kā zobratiņš 
vienotā pulksteņa mehānismā. 
Tā paša, kas tagad skaita 
tavu, manu un mūsu laiku. 
Ar pašvaldības atbalstu un 
iedzīvotā ju iniciatīvu mums 
kopā izdevās! 12. maija vakarā 
izrādīsim pulkstenim īpašu godu, 
iedzīvinot tā laika ritējumu ar 
muzikālu uzvedumu, uguņošanu, 
ūdens kaskādes palaišanu. Un 
kāda vieta ikdienā būs acīm un 
sirdij tīkama. 
Šogad  svē t kus  sv inēs im 
trīs dienas, sāksim lēnītēm 
ar skolēnu koncertu, izstāžu 
atklāšanu un viesu uzņemšanu 
no Somijas un Igaunijas. Jau 
piektdien noteikti jāsagaida 
Inta Teterovska koris „Balsis” 
dzelzceļa stacijā un jāizbauda 
Jāņtārpiņu nakts karnevāls. Tā 
kā daudzi no mums seko līdzi 
Jāņa Buķeļa gaitām Okartes 
akadēmijā, svētku reize ir īstais 
brīdis, lai par viņu turētu īkšķus 
un vērotu tiešraidi visi kopā 
skolas stadionā. Pasākumiem 
bagātākā diena kā vienmēr 
būs sestdiena. Lai atrastu sev 
tīkamāko nodarbi, jāieskatās 
svētku programmā, jo, sākot no 
pl.10.00 līdz nākamā rīta agrai 
stundai, ir vienkārši  jāsvin svētki 
un dzīve.
Draugi, kaimiņi, radi, novadnieki- 
izdariet visu, kas darāms dārzos, 
mājās, darbā un ģimenē, bet 
svē tku laikā  ļausim labām 
lietām notikt ar mums! Aicinu arī 
Skrundas svētku laikā pie mājām 
izkārt karogus.

Lielās talkas rītā katrā Skrundas 
novada apdzīvotās vietas centrā 
cilvēki grāba, vāca un uzkopa 
teritoriju. Šogad aicinājumam 
atsaucās daudz vairāk cilvēku nekā 
pērn. Kopumā pieteiktajās talkas 
vietās strādāja aptuveni 200 cilvēku 
un piepildīja teju 2000 maisu. 
Palīdz kuģa komanda

Patruļkuģa „Skrunda” komanda 
arvien ciešāk sadarbojas ar Sk-
rundas novadu. Šoreiz viņi savu 
artavu devuši Lielajā talkā, palīdzot 
sakopt centra skvēru. Un darba te 
bija daudz, tā īsti pa spēkam ti-
kai vīriešiem- celmu izrakšana un 
bedru izlīdzināšana. Kuģa komand-
ieris Askolds Gludavs atzina, ka uz 
talku devušies ar prieku. Skvērs tika 
attīrīts arī no liekajiem krūmiem, lai 
atbrīvotu vietu pulkstenim. Darbos 
palīdzēja arī ainavu arhitekte Rita 
Ķirķe, kura raudzījās, lai skvēram 
uzlabotu vizuālo izskatu.
Būs atpūtas vietas

Daudz cilvēku rosījās netālu no Sk-
rundas tilta Ventmalā, kur galvenokārt 

Skrundas novada svētki šogad 
būs neierastāki nekā citus gadus. 
Pilsētas centra skvērā jau slejas 
tēlnieka un mākslinieka Ģirta 
Burvja veidotais pulkstenis „Laika 
upe”. Tā atklāšanā pirmizrādi 
piedzīvos īpaši šim notikumam 
par godu Alda Zalgaucka un Elīzas 
Zalgauckas rakstītais muzikālais 
uzvedums „Mūsu laiks”. 
Pamattēma- laiks

Izrādes „Mūsu laiks” autors Al-
dis Zalgauckis atzīst, ka, veidojot 
sižetu, sapludinājis tajā gan realitāti, 
gan fantāziju. „Ceru, ka skatītāji to 
pieņems un būs apmierināti,” piebilst 
autors. Izrādes pamattēma, tāpat kā 
visiem šā gada Skrundas svētkiem, 
ir „laiks”. Laiks, kas ir nebeidzams 
plūdums, laiks, ko nevar ne apturēt, 
ne pavērst atpakaļ. Laiks, kas mums 
ir dots tikai vienu reizi un kas mums 
ir jānodzīvo godam.
Veido skrundenieki

Līdzīgi kā iepriekšējās Alda Zal-
gaucka izrādēs, arī šajā ar visu tikts 
galā pašu skrundenieku prasmēm. 
Mūzika uzticēta komponēt meitai 
Elīzai, scenogrāfisko risinājumu 
palīdz veidot Skrundas vidusskolas 
skolotāja Aiva Čehoviča. Pie tērpu 
idejām piestrādā jaunā māksliniece 
Endija Vītola. Ar skaņošanu un 
gaismošanu jau tradicionāli nodar-
bosies Imants un Ēvalds Johansoni. 
Par vokālo pedagoģi pieaicināta Dace 
Ganiņa, kurai ir milzīga pieredze 
šādā darbā un kura ir to darījusi 
visās Alda Zalgaucka izrādēs. „Vēl 
jāpiebilst, ka izrādē pirmo reizi Sk-
rundas svētku vēsturē un arī pirmo 
reizi manā radošajā darbībā skanēs 
dzīvā mūzika - tas būs instrumentālais 
ansamblis Elīzas Zalgauckas vadībā,” 
saka A.Zalgauckis.
Sadarbojies jau iepriekš

Ar meitu Elīzu šī nav pirmā radošā 
sadarbība. Kopā veidoti vairāki 
projekti. Uz Latvijas valsts 90 gadu 
jubileju tapa uzvedums „Kā rūtaina 
sega Latvija”, kuru rādīja Skrundas 
kultūras namā. Tajā skanēja Elīzas 

mūzika ar A.Zalgaucka tekstiem. 
Kopā veidota arī Ziemassvētku izrāde 
bērniem „Notikums feju zemē”. 
Sastrādāties esot viegli, tikai šoreiz 
vēl nākot klāt atbildība par mūzikas 
dzīvo skanējumu.
Lomās- skrundenieki

Uzveduma notikumi risinās it kā 
divās paralēlās pasaulēs – nosacīti 
reālistiskajā, kur darbojas puisis 
un meitene, kur cilvēki dodas uz 
talku, lai sapostu savu pilsētu, un 
fantāzijas pasaulē, kur Laika vīrs 
uzmana laika plūdumu un kur ra-
ganas to grib pagriezt atpakaļ, lai 
atgūtu zudušo jaunību. Liela vieta 
izrādē ierādīta jauniešiem dejotājiem, 
kurus māca uzveduma horeogrāfe 
Levita Paulauska. Svarīga loma arī 
sieviešu korim „Sonante” Laimdotas 
Mūrnieces vadībā. Laika vīru spēlēs 
profesionāls aktieris, ar kuru jau 
bijusi veiksmīga sadarbība vairākās 
izrādēs, Helmuts Kalniņš, raganas būs 

Dita Ņuņēvica un Aivita Emerberga, 
puisi atveidos Jānis Ābols, meita būs 
Guna Pavilaite.

Ar muzikālo uzvedumu „Mūsu 
laiks” pulkstenis tiks atklāts Skrun-

das svētkos 12.maijā pl.21.30 centra 
skvērā pie bijušās slimnīcas.

Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Ieva Benefelde,

Alans Perševics

Tēlnieks Ģirts Burvis piedalās pulksteņa „Laika upe” uzstādīšanā.

A.Zalgauckis iepazīstina Helmutu Kalniņu un Aivitu Emerbergu ar 
uzveduma tekstu.

Skrundas novadā talkots godam
krasti bija jāattīra no krūmiem. 
Te skrundenieki nolēmuši ierīkot 
peldvietu. Plānots projektā piesaistīt 
līdzekļus, lai te varētu novietot arī 
atkritumu urnu, pārģērbšanās kabīni, 
tualeti un soliņu. Atpūtas vieta tika 
sakārtota arī Cieceres krastos Skrun-
das pagastā.
Lielgabarīta atkritumi
  Raņķu pagastā lielākais no atrastajiem 
atkritumiem  bijis ledusskapis 
Dumpīšu mežā.  Savukārt Nīkrāces 
pagastā, kopjot Lēnupīti, tās gultnē 
atrasts kombaina  bunkurs, metāla 
mucas un pat Lēnu muižas durvis. 
Sakopj ceļmalas  un pagalmus

Dzeldas centrā daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotāji sakopa savu māju 
apkārtni, attīrīja no atkritumiem 
dīķu krastmalas un ražošanas objektu 
apkārtni. Talkā piedalījās arī Lēnu 
katoļu draudzes mājā dzīvojošie 
kopienas ļaudis, kuri vāca atkritumus 
savā teritorijā. „ Priecēja tas, ka šajā 
talkā piedalījās ģimenes kopīgi ar 
bērniem un mazbērniem, ” sacīja 
Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja 

Benita Lielāme. Arī  Rudbāržu 
pagastā cilvēki bija ļoti atsaucīgi un 
paši izrādīja iniciatīvu – ar savām 
personīgajām automašīnām palīdzēja 
savākt vienkopus atkritumu maisus, 
veselām ģimenēm iesaistījās ceļmalu 
atkritumu savākšanā.  

„Talka ir ideja, talka ir kustība un 

šai dienai, 21.aprīlim, pienākas talkas 
gods, un tie, kas šodien ir nākuši, tiem 
īpaši liels paldies!”, pateicās Srundas 
novada pašvaldības vadītāja Nellija 
Kleinberga.

Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Alans Perševics

Patruļkuģa „Skrunda” komanda Lielajā talkā palīdzēja sakopt 
Skrundas centra skvēru.
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Aicina nūjot
20. maijs ir Vispasaules nūjotāju 

diena, tāpēc aicinām ikvienu Skrun-
das novada iedzīvotāju piedalīties 
nū j o š a n a s  a p m ā c īb ā  “ Nū j o 
Skrundā!”. Pl.10.00 tiekamies Sk-
rundas pilskalnā. Notiks 2 stundu 
gara nodarbība: pareiza iesildīšanās 
tehnika, 60 min garš pārgājiens un 
atsildīšanās. Pl.12.00 visus intere-
sentus gaidīs tēja un instruktores 
atbildes un jautājumiem. Pieteikties 
līdz 12.maijam pa t. 29427990, vai 
e-pastu: ivane.inese@inbox.lv vai 
personīgi pie Ineses Ivānes katru 
darba dienu Skrundas kultūras nama 
II stāvā. Šāds pasākums iespējams, 
jo biedrībai „Ventas krasti” ir 
apstiprināts mazo grantu projekts 
“Veselā miesā, vesels gars!” un ir 
saņemts finansējums 500.00 LVL 
apmērā no SIA GlaxoSmithKline 
Latvia. Par to tiks iegādāts nūjošanas 
inventārs un organizētas nūjošanas 
praktiskās nodarbības instruktora 
vadībā. Nūjas varēs izīrēt uz laiku 
un bez maksas Skrundas alternatīvās 
aprūpes dienas centrā pie biedrības “ 
Ventas krasti” pārstāvja. Perspektīvā 
Skrundas novadā plānojam izveidot 
nūjotāju klubiņu.
Par teritorijas 
plānojumu

No 2 .mai ja  l īdz  1 . jūni jam 
iedzīvotāji tiek aicināti apdomāt 
s ava  zemesgaba la  tu rpmāko 
izmantošanu un izlemt, vai tuvākajā 
laikā tur tiks veikta apbūve, ierīkota 
dīķsaimniecība, plānota apmežošana 
vai citas izmaiņas. Iecere jāapdomā 
ļoti rūpīgi, jo, mainot zemesga-
bala izmantošanas mērķi, mainās 
arī nekustamā īpašuma nodokļa 
apmērs. Priekšlikumi rakstiski iesn-
iedzami pašvaldībai Skrundā, Raiņa 
ielā 11, norādot vārdu, uzvārdu 
vai uzņēmuma, biedrības nosau-
kumu, reģistrācijas datus un adresi. 
Priekšlikumu Skrundas novada teri-
torijas plānojuma 2013.- 2025.gadam 
izstrādei veidlapa pieejama www.
skrundasnovads.lv sadaļā Teritorijas 
plānojums.

Skrundas novada teritorijas 
plānojums tiek izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā pro-
jekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/0096 ietvaros.
Par deklarēšanos

Dzīvesvietas maiņas gadījumā 
personai  i r  p ienākums viena 
mēneša laikā, kopš tā dzīvo jaunajā 
dzīvesvietā, deklarēt to jebkurā 
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas 
vietā. LR „Dzīvesvietas deklarēšanas 
likums” nosaka pienākumu deklarēt 
dzīvesvietu Latvijas pilsoņiem un 
nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri 
saņēmuši Latvijas Republikā izdotu 
bezvalstnieka statusu apliecinošu 
dokumentu, ārzemniekiem, kuri 
saņēmuši uzturēšanās atļauju vai 
reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo 
un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu 
deklarē persona, kura saskaņā ar 
likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir 
attiecīgās personas aizbildnis, vai 
aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Pēc 
ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai 
tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas 
deklarēšanas faktu. Persona savu 
dzīvesvietu var deklarēt arī pats bez 
maksas, izmantojot interneta portālu 
www.latvija.lv, autorizējoties ar inter-
netbankas autentifi kācijas līdzekļiem.

Skrundā īsteno ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstības projektu

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Skrundā noris projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda” 
(identifi kācijas Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) 2.kārta.

Projekts tiek īstenots, lai attīstītu ūdenssaimniecību Skrundā un nodrošinātu 
tās pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas vides 
normatīvo aktu prasībām. Projekta vispārējie mērķi ir esošās ūdensapgādes 
sistēmas paplašināšana un atjaunošana, kā arī esošās kanalizācijas sistēmas 
paplašināšana un atjaunošana.

2012.gada 12.aprīlī SIA „Skrundas komunālā saimniecība” noslēdza iepir-
kuma līgumu Nr. SKS 2011/03/KF „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un izbūve Skrundā, 2.kārta” ar SIA „Ostas Celtnieks” par 
kopējo summu 629 724.36 LVL bez PVN. Līguma izpildes termiņš ir 2012.
gada 20.novembris.

 Līguma ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes: 
•ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija rekonstrukcija (2147 m);
•sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija (1942 m);
•sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve (277 m);
•kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (1 komplekts).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 163 727,62 LVL, no tām 

Kohēzijas fonda fi nansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība” nodrošina pārējo līdzfi nansējuma daļu attiecināmo izmaksu 
segšanai.

Attīstīs ūdenssaimniecību Dzeldas ciemā
2012. gada 27. aprīlī SIA “Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja 

līgumu ar Centrālo fi nanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfi nansējuma 
piešķiršanu projektam “Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/128/017.

 Projekta mērķi ir panākt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības 
uzlabojumus, nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramā ūdens 
piegādi un notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, panākt energ-
oresursu izmantošanas efektivitātes uzlabojumus, samazināt ūdens zudumus 
un infi ltrāciju.  

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 1780 m;
•Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija – 670 m;
•Spiedvada izbūve – 170 m;
•Ūdenstorņa rekonstrukcija;
•Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija;
•Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve.
Projekta norises vieta ir Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciems, 

un tā īstenošanas termiņš ir 2013.gada 22.oktobris. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 196 810,88 LVL, no tām ERAF 

līdzfi nansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 
nodrošina pārējo daļu attiecināmo izmaksu segšanai.

Paziņojums par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu projektu
SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, reģ. Nr. 41203022001, 

juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326, izstrādāja 
un 2012.gada 4.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesn-
iedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Rudbāržu un Sieksātes 
ciemos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. Tarifu projekts aprēķināts saskaņā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija pa-
domes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošā 
maksa 

(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs

 (bez PVN)

Tarifa 
palielinājums/ 

samazinājums (%)

Rudbāržu ciems
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,57 0,54 -6%

Kanalizācijas pakalpojumi 0,46 0,66 +43%

Sieksātes ciems
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,44 0,54 +22%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2012. Tarifu izmaiņas ir 
saistītas ar tarifa apstiprināšanas nepieciešamību Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt 
savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
projektu lietotājs var SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, 
Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, darba dienās no plkst.8.00 –12.00 un 
no plkst.13.00 –16.00, iepriekš sazinoties ar SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ 
SAIMNIECĪBA” valdes priekšsēdētāju Aivaru Rudzrogu tālr.Nr.63331258.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elek-
troniski var iesniegt SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, 
Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV–3326, e-pasts: aivars@sks.lv, 
faksa Nr.63331526, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
(Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, faksa Nr. 67097277, vai tās reģionālās 
struktūrvienības adresē: Vienības ielā 15/17, Druvā, Saldus pagastā, Saldus 
novadā, LV 3862, e- pasts: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma 
publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, t.i., līdz 10.maijam.

Sanāksme par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa projektu

14.maijā  pl.15.00 Rudbāržu kultūras nama zālē „Dārdedzes” Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi 
par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Rudbāržu un Sieksātes 
ciemos Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā. Interesenti dalību sanāksmē 
var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz š.g. 11.maijam (kontaktpersona 
O.Osis, tel. 67873195;  oskars.osis@sprk.gov.lv). 

Iepazīties ar SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” 
iesniegto tarifu projektu var Komisijas mājas lapā http://www.sprk.gov.
lv, sadaļā: licences, tarifi /ūdenssaimniecība/tarifi / iesniegtie tarifu projekti.

Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz LR Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta pirmo 
daļu, kas nosaka, ka „izšķir šādus attīstības plānošanas dokumentu veidus: 
politikas plānošanas dokumenti, institūciju vadības dokumenti un teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenti”, ceturto daļu, kas nosaka, ka „ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas 
ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos - vidēja termiņa prioritātes un 

Darba uzdevums Skrundas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei
1. Izstrādāt Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts 

ilgtermiņa attīstības redzējums.
2. Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pamatojums:
2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums.
2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums.
2.3. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”.
3. Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veikt saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām.
4. Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevumi:
4.1.noteikt Skrundas novada ilgtermiņa nākotnes redzējumu;
4.2. defi nēt Skrundas novada stratēģiskos mērķus;
4.3. noteikt Skrundas novada attīstības prioritātes;
4.4. noteikt un attēlot grafiski Skrundas novada telpiskās attīstības 

perspektīvu; 
4.5. noteikt un shematiski attēlot Skrundas novada nozīmīgākās telpiskās 

struktūras attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
4.6. defi nēt Skrundas novada teritorijas attīstības vadlīnijas;
5. Nodrošināt sabiedrības iesaisti Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas izstrādē saskaņā ar 25.08.2009. MK noteikumos Nr.970 „Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteikto.

6. Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes termiņi: 
2012.gada maijā un jūnijā sagatavošanās izstrādei, no jūlija līdz novembrim 
1.redakcijas izstrāde, decembrī un 2013.gada janvārī sabiedriskā apspriešana, 
februārī gala redakcijas izstrāde, martā gala redakcijas apstiprināšana.

to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu” un LR Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „teritorijas attīstību 
plāno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus: 1) nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu; 2) reģionālajā līmenī — plānošanas 
reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu; 3) vietējā 
līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības 
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu”, 12. 
panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina 
vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus”, 
trešo daļu, kas nosaka, ka „vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās 
pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, 
lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu” un 21. 
pantu, kas nosaka, ka „(1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafi skā veidā. 
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā 
arī nosaka un shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās 
struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. (3) Vietējās 
pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu”, 
atklāti balsojot, „par” – 10 (Inga Flugrāte, Ivars Grundmanis, Dzintra Veģe, 
Rudīte Kronlaka, Aldona Zīdere, Ainars Piļeckis, Ainārs Zankovskis, Rihards 
Valtenbergs, Andris Vilnis Sadovskis, Nellija Kleinberga), „pret” - nav, 
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolēma uzsākt Skrundas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Par Skrundas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināt Skrundas novada pašvaldības 
attīstības nodaļas vadītāju Zani Eglīti. Apstiprināja darba uzdevumu Skrundas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei (pielikums Nr. 5 uz 1 lpp.). 
Paziņojums par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu tiks publicēts pašvaldības mājas lapā un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Skrundas novads”. Lēmums par Skrundas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu tiks nosūtīts Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas reģionam.
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2012. gada 2.maijs

Domes 2012. gada 26. aprīļa sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja nolikumu 
par atlīdzību Skrundas novada 
pašvaldībā  un atzīt  par spēkā 
neesošu 26.08.2010. Skrundas no-
vada domes sēdē (prot. Nr. 12, 1.§) 
apstiprināto Nolikumu par atlīdzību 
Skrundas novada pašvaldībā. Dome 
atlika būvniecības ieceres „Karjera 
izveidošana nekustamā īpašumā „Sal-
nas”, Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā” akceptēšanu līdz papildus 
iesniegto materiālu izvērtēšanai.

Dome ievēlēja tehnisko sekretāri 
Daci Buķeli par iepirkumu komisi-
jas locekli iepirkumu komisijas lo-
cekles pienākumu izpildītājas Ingas 
Freimanes vietā, kā arī noteica, ka 
pēc izdarītajām izmaiņām iepirkumu 
komisijas sastāvs ir šāds: komisijas 
priekšsēdētājs – Guntis Putniņš, 
komisijas locekļi - Guntars Stepiņš, 
Aldona Zīdere, Benita Lielāmere, 
Dace Buķele. 

Dome izveidoja projektu konkursa 
„Darīsim kopā!” vērtēšanas komisiju 
5 locekļu sastāvā un ievēlēja tajā 
attīstības komitejas priekšsēdētāju 
Ivaru Grundmani, attīstības nodaļas 
vadītāju Zani Eglīti, būvvaldes 
vadītāju Kasparu Dzeni, pašvaldības 
izpilddirektoru Gunti Putniņu, sporta 
darba organizatorei Aivitu Emer-
bergu.

Dome uzsāka Skrundas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
izstrādi, par vadītāju apstiprināja Sk-
rundas novada pašvaldības attīstības 
nodaļas vadītāju Zani Eglīti.

Dome apstiprināja nolikumu „Par 
Skrundas novada Goda pilsoņa nosau-
kuma piešķiršanu” un  piešķīra Skrun-
das novada Goda pilsoņa nosaukumu 
vairākiem cilvēkiem. Rakstniekam 

Arturam Heniņam par ieguldījumu 
Skrundas novada vēstures grāmatas 
“Ventas sakta” tapšanā, kas ir pirmais 
apjomīgais darbs par novada dzīvi 
daudzu gadsmitu garumā. Šogad 
iznāks viņa jaunā grāmata “Skrun-
das sagša”, kas turpina Skrundas 
un iedzīvotāju pētījumu pasaules 
ceļos un novadā. A.Heniņš palīdzējis 
atrast Skrundas pils vēsturiskos 
plānus, kā arī bijis Skrundas ķēniņu 
krēslu, kas ir veiksmīgs tūrisma 
piesaistes objekts, idejas autors. 
Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 
arī pensionāram Jānim Blūmam 
par īpaši nozīmīgu ieguldījumu 
Skrundas vārda popularizēšanā, 
vēstures izzināšanā, novada attīstības 
veicināšanā un iedzīvotāju patriotiskā 
audzināšanā. Viņš ir viens no muzeja 
– piemiņas vagona uzstādīšanas inici-
atoriem, idejas uzturētājs un traģiskās 
latviešu tautas vēstures liecinieks, 
bijušais leģionārs un izsūtītais, tagad 
pensionārs un Latvijas Nacionālo 
karavīru biedrības biedrs, savas 
zināšanas viņš nodod skolēniem, 
viesojoties skolās.

Dome pilnvaroja Skrundas no-
vada domes deputātu Ivaru Grund-
mani piedalīties Latvijas Pašvaldību 
savienības 23. kongresā 18.maijā 
Preiļu novada kultūras centrā.

Dome ievēlēja pašvaldības īpašuma 
privatizācijas komisijas sastāvā 
tehnisko sekretāri Daci Buķeli, un 
noteica, ka pēc veiktajām izmaiņām 
komisijas sastāvs ir šāds: komisijas 
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, 
komisijas locekļi- Dace Buķele, Nor-
munds Danenbergs, Rudīte Kronlaka, 
Mārcis Jaunarājs.

Dome pagarināja ar Skrundas 
arodvidusskolu telpu Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 
9 (kopējā platība 90.3 m2) Raiņa ielā 
13, Skrundā, nomas līguma darbības 

termiņu uz vienu gadu, nemainot 
līguma nosacījumus, kā arī atļāva Sk-
rundas arodvidusskolai uz vienu gadu 
minētās telpas nodot apakšnomā.

Dome apstiprināja Skrundas 
novada pašvaldības 2011. gada 
konsolidēto pārskatu.

Dome pastiprināja dalību Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fon-
da ierobežotas atlases konkursā 
darbības programmā “Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 
3 . 5 . 1 . 2 . 1 . a p a k š a k t i v i t ā t e s 
“ N o r m a t īv o  a k t u  p r a s īb ām 
neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” 
projekta “Sadz īves atkri tumu 
izgāztuves “Sniedzes”, 62828/1251/
PPV, Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā monitoringa sistēmas iz-
veide“ īstenošanai.

SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome apstiprināja SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība” 2011. gada 
pārskatu.

Par 2012.gada SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība” revidenti 
apstiprināja Lidiju Gailāni.

Dome pagarināja ar uzņēmumu 
telpu Lielā ielā 1A, Skrundā, no-
mas līgumu uz vienu gadu, nemai-
not iepriekšējā telpu nomas līguma 
nosacījumus, kā arī slēdza vienošanos 
pie telpu nomas līguma par līguma 
darbības termiņa pagarināšanu. Dome 
atļāva SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība slēgt īres līgumus ar 
īrniekiem pēc pievienotā saraksta.

Nekustamo 
īpašumu jautājumi

Dome apstiprināja 3 saimniecību 

sadalīšanu un atdalāmajiem zemes 
gabaliem piešķīra nosaukumus un 
adreses. Dome iznomāja 3 personām 
zemes gabalus Skrundas novadā un 
noteica nekustamā īpašuma nodokļa 
gada maksu. Dome izmainīja zemes 
gabaliem nosaukumu un adresi 
Skrundas novadā. Dome piešķīra 
nekustamajiem īpašumiem Skrundas 
novadā adreses. Dome noteica, ka 
nepieciešams izstrādāt nekustamā 
īpašuma „Tukumi”, Nīkrāces pagastā, 
zemes ierīcības projektu zemes ga-
bala sadalīšanas dēļ.

Dome anulēja 5 adreses Skrundas 
novadā: Oskara Kalpaka iela 16, 
Skrunda; Lielā iela 20, Skrunda; 
Lielā iela 1, Skrunda; Ziedu iela 18B, 
Skrunda; Klusā iela 2, Skrunda.

Dome nolēma pārdot izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
- apbūvētu zemes gabalu “Eži”, 
Rogās, Nīkrāces pagastā, un nekusta-
mo īpašumu - apbūvētu zemes gabalu 
“Lēģernieki”, Nīkrāces pagastā.

Dzīvokļu jautājumi
Dome no te ica  pašva ld ības 

dzīvokļiem „Pumpuri” – 8, „Pum-
puri” – 20, Pumpuros, Skrundas 
pagastā, sociālā dzīvokļa statusu. 
Dome uzņēma 8 personas dzīvokļu 
jautājumu risināšanas reģistrā kā 
personas, kas ar dzīvojamo platību 
nodrošināma vispārējā kārtībā. Dome 
piešķīra 5 personām dzīvokļus Sk-
rundas novadā, slēdzot īres līgumu 
uz vienu gadu. Dome anulēja 1 per-
sonai deklarēto dzīvesvietu Skrundas 
novadā. Dome atcēla Skrundas no-
vada domes 22.03.2012. sēdes (prot. 
Nr. 5, 15.§) lēmuma „Par dzīvokļu 
piešķiršanu” 3.4. punktu.

Citi jautājumi
Dome noteica maksu par ielu 

tirdzniecību Skrundas pilsētas 

svētkos 11. un 12. maijā: tirgotājiem 
ar pašražoto pārtikas produkciju 
Skrundas pilsētas centra skvēros 
(12. maijā no pl.7.00- 15.00) - Ls 
5.00/tirdzniecības vieta. Izbraukuma 
tirdzniecībai ar pārtikas un alkohola 
precēm Skrundas pilsētas centrā 
(12. maijā no pl.7.00 -15.00) - Ls 
15.00/tirdzniecības vieta. Izbrau-
kuma tirdzniecībai ar pārtikas precēm 
un alu pie Skrundas vidusskolas 
(11. maijā no pl. 21.00- 3.00) – Ls 
15.00/tirdzniecības vieta. Papildus 
Dome noteica, ka Skrundas novada 
iedzīvotājiem – sīkamatniekiem 
tirdzniecības vieta ir bez maksas.

Dome nolēma nodrošināt biedrības 
„Lejaskurzeme” bērnus un jauniešus 
ar transportu 16.jūnijā nokļūšanai uz 
veselības un rehabilitācijas centru 
„Jaunķemeri” Jūrmalā un nokļūšanai 
atpakaļ 22.jūnijā. Dome apstiprināja 
Skrundas vidusskolas maksas pak-
alpojumus ar 1.maiju, līdz ar šī 
lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē 26.11.2009. Skrundas no-
vada domes sēdes lēmums „Par 
maksas pakalpojumu apstiprināšanu 
Skrundas vidusskolā”.  Dome 
apstiprināja izmaiņas Skrundas vi-
dusskolas nolikumā, pievienojot 
šādus apakšpunktus: “100.2. Per-
sonas datu apstrādes aizsardzības 
iekšējie noteikumi – izdod direktors, 
saskaņojot ar pedagoģisko padomi.; 
100.3. Skolēnu un darbinieku perso-
nas datu aizsardzības kārtība – izdod 
direktors, saskaņojot ar pedagoģisko 
padomi.” Dome piekrita slēgt Sk-
rundas pirmsskolas izglītības iestādi 
„Liepziediņš” vasarā no 25.06.2012. 
līdz 31.07.2012. iestādes darbinieku 
atvaļinājuma laikā. 

Informāciju sagatavoja 
Kristīne Vērdiņa

“Kārtība, kādā Skrundas novada 
pašvaldības amatpersonas (dar-
binieki) izmanto pašvaldības mantu 
un fi nanšu resursus”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 13.punktu,
 likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 18.panta 

pirmo daļu,
likuma “Par valsts un pašvaldību 

fi nanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
 novēršanu” 5.² panta piekto daļu 
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosa-

ka kārtību, kādā Skrundas novada 
pašvaldības amatpersonas un darbinie-
ki (turpmāk tekstā – domes darbinieki) 
izmanto pašvaldības īpašumā esošo 
mantu (transportlīdzekļus, saziņas 
līdzekļus) un fi nanšu resursus.

2. Domes darbinieki šo noteikumu 
izpratnē ir darbinieki, kuru amati 
minēti Skrundas novada pašvaldības 
(turpmāk tekstā – domes) apstiprinātajā 
amatu sarakstā, kuri novada domē 
ieņem vēlētus amatus, likumā noteiktā 
kārtībā iecelti un apstiprināti amatos 
vai pieņemti darbā uz noteiktu laiku, 
atbilstoši Darba likumam, noslēdzot 
atbilstošu darba līgumu.

II PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ 
VA I  T U R Ē J U M Ā  E S O Š O 
T R A N S P O R T L Ī D Z E K Ļ U 
IZMANTOŠANA

3.Skrundas novada pašvaldības 
turējumā vai īpašumā esošā autotrans-
porta, turpmāk tekstā - automašīnas, 
lietotāji ir darbinieki, kuriem ir derīga 
transporta līdzekļa vadīšanas apliecība 
un kurām automašīna ir nodota dien-

Saistošie noteikumi Nr. 3/2012
esta lietošanā ar rīkojumu. 

4. Darbiniekam automašīna tiek 
piešķirta vienīgi darba pienākumu 
veikšanai. Ar domes priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka vai izpild-
direktora rīkojumu darbiniekiem tiek 
noteikta izmantojamās automašīnas 
degvielas patēriņa norma litros uz 
100 km mēnesī un konkrēts degvielas 
limits litros mēnesī vasaras un ziemas 
periodā.

5. Katra automašīna tiek nodo-
ta konkrēta darbinieka atbildībā, 
kurš ir pilnībā materiāli atbildīgs par 
automašīnas uzturēšanu lietošanas 
kārtībā, ekspluatācijas noteikumu 
un tehnisko normu ievērošanu tās 
lietošanas laikā. 

6. Darbinieks, saņemot dienes-
ta automašīnu, paraksta un saņem 
sekojošus dokumentus:

6.1. l īgumu par automaš īnas 
lietošanu;

6.2. nodošanas - pieņemšanas aktu;
6.3. līgumu par darbinieka materiālo 

atbildību;
6.4. degvielas iegādes karti.
7. Skrundas novada pašvaldības 

automašīnas izmantošanas kārtība:
7.1. darbinieks iesniedz atskaiti 

Skrundas novada pašvaldības Finanšu 
nodaļai par nobrauktajiem kilome-
triem, aizpildot noteikta parauga 
maršruta lapas;

7.2. maršruta lapu darbinieks iesn-
iedz grāmatvedībā 5 (piecu) kalendāro 
dienu laikā pēc iepriekšējā mēneša 
beigām; 

7.3. maršruta lapu institūciju 
vadītājiem, kā arī novada pašvaldības 
administrācijas  d a r b i n i e k i e m 
apstiprina izpilddirektors. Institūciju 
darbiniekiem maršruta lapu  apstip-

rina institūciju vadītāji; 
7.4. darbinieks ir pilnībā atbildīgs 

par automašīnas tehniskās apskates 
veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
termiņā, kā arī par savlaicīgu savu 
tiešo vadītāju informēšanu par OCTA 
un KASKO apdrošināšanas termiņu 
pagarināšanu.

8. Degvielas iegāde:
8.1. darbiniekam, kuram darba 

pienākumu veikšanai ir piešķirta 
automašīna, tiek izsniegta degvielas 
iegādes karte, kurā tiek norādīts 
konkrētais lietotājs, automašīnas 
reģistrācijas Nr., un kartes lietošanas 
termiņš, kartes numurs un kartes tips. 
Darbiniekam  s a v l a i c īg i  i r 
jāinformē izpilddirektors par kartes 
lietošanas termiņa izbeigšanos;

8.2. degvielas karte ir piesaistīta 
konkrētai automašīnai, kuru lieto 
darbinieks;

8.3. ir aizliegts nodot degvielas 
karti trešajai personai, kā arī iepildīt 
degvielu automašīnā, pie kuras nav 
piesaistīta degvielas karte;

8.4. degvielas kartes nozaudēšanas 
g a d ī j u m ā  k a r t e s  l i e t o t ā j a m 
nekavējoši ir jāinformē izpilddirek-
tors par nozaudēšanas konkrētajiem 
apstākļiem.

9. Automašīnu remonts:
9.1. izmaksas automašīnas tehniskai 

apskatei, uzturēšanai, ekspluatācijai un 
remontam tiek izdarītas pēc attiecīgo 
izmaksu saskaņošanas ar izpilddirek-
toru. Šo izdevumu apmaksa notiek 
uz iesniegto izdevumu dokumentu 
pamata; 

9.2. automašīnas tehnisko apkopi un 
remontus veikt servisos, ar kuriem Sk-
rundas novada pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu.

III  PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ 
ESOŠO SAZIŅAS  LĪDZEKĻU 
IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

10. Saziņas līdzekļi šo noteikumu 
izpratnē ir pašvaldības īpašumā vai 
turējumā esošie mobilie tālruņi, tālruņi, 
fakss, internets, elektroniskais pasts.

11. Darba pienākumu veikšanai mob-
ilos tālruņus var piešķirt individuālā 
lietošanā darbiniekiem, kuriem jābūt 
pieejamiem darba devējam ārpus 
noteiktās stacionārās darba vietas. Šo 
darbinieku loku apstiprina ar izpild-
direktora rīkojumu.

12. Ar izpilddirektora rīkojumu 
mobilajiem tālruņiem tiek apstiprināts 
tālruņa izmaksu limits mēnesī.

13. Ja darbinieks, kuram mobilais 
tālrunis nodots individuālā lietošanā, 
ir pārsniedzis apstiprināto limitu 
mēnesī, tam jāatlīdzina pašvaldībai 
starpība starp faktiskajām izmaksām 
un apstiprināto limitu mēnesī.

14. Stacionārā pieslēguma tālruni 
darbiniekiem atļauts izmantot darba 
pienākumu veikšanai.

15. Ja nepieciešams zvanīt uz mob-
ilo tālruni un darbinieka personīgā 
lietošanā nav mobilā tālruņa, darbinieks 
sarunām var izmantot pašvaldības 
mobilo tālruni, kas atrodas Skrundas 
novada pašvaldības administrācijas 
rīcībā.

16. Darbiniekiem tālruņus aizliegts 
izmantot ziedojumu, konkursu un 
loteriju zvaniem, kā arī zvaniem uz 
deviņsimtās sērijas numuriem. 

17. Zvaniem uz ārzemēm darbinieki 
mobilos tālruņus un tālruņus var iz-
mantot tikai saņemot priekšsēdētāja, 
priekšsēdētāja vietnieka vai izpild-
direktora ikreizēju atļauju. 

18. Darbinieki ir atbildīgi par 

viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu 
saglabāšanu.

19. Par Darbinieku rīcībā nodo-
to saziņas līdzekļu izmantošanas 
pārkāpumiem pret Darbiniekiem var 
tikt piemērota disciplināratbildība, 
kā arī no pārkāpēja tiek ieturēti 
pašvaldībai nodarītie zaudējumi.

IV CITAS PAŠVALDĪBAS MAN-
TAS IZMANTOŠANA

20. Citu pašvaldības kustamo mantu 
(datorus, programmatūru, projekto-
rus, kopētājus, kodoskopu, digitālo 
kameru, fotoaparātu, ekrānu un citus) 
darbinieki var izmantot uzdoto darba 
pienākumu veikšanai.

J a  i e p r i e k š  m i n ē t o  m a n t u 
nepieciešams izmantot personīgām 
vajadzībām, noslēdzams atbilstoša 
satura līgums, kurā tiek noteikta šīs 
mantas izmantošanas kārtība, termiņi 
un maksa par tās izmantošanu. Man-
tas nodošana un pieņemšana notiek 
saskaņā ar aktu, kas uzskatāms par 
līguma pielikumu.

21. Priekšsēdētājs un pašvaldības 
izveidoto iestāžu vadītāji ir tiesīgi 
lemt par novada pašvaldībai vai 
p a š v a l d īb a s  i e s tād e i  s n i e g t a 
dāvinājuma pieņemšanu, pašvaldības 
vai tās iestāžu vajadzībām.

Gadījumos, kad dāvinājuma summa 
pārsniedz Ls 5000.- vai tiek dāvināts 
nekustamais īpašums, nepieciešama 
Skrundas novada domes atļauja 
dāvinājuma pieņemšanai.

 V Noslēguma jautājumi
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to pilna teksta 
publicēšanas vietējā laikrakstā.

Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja

N. Kleinberga
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Notikumu kalendārs
 Skrundā 

2. un 9. maijā pl.17.30 alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks 
pērļošanas nodarbības. Ar darbiem varēs iepazīties Skrundas pilsētas 
svētkos. 

5.maijā pl.12.00 Skrundas pilskalnā notiks tradicionālais skrējiens. 
Dalībnieku reģistrācija sacensību dienā no pl.11.00 - 11.45. Vecuma 
grupas un distances.2003. gadā dzimušie un jaunāki zēni un meitenes- 
500 m. 2000. – 2002. g. dz. zēni un meitenes- 1000 m. 1994. – 1999. 
g. dz. zēni – 3000 m; meitenes- 2000 m. 1973. – 1993. g. dz. vīrieši 
-5000 m, sievietes – 3000 m. 1963. – 1972.g. dz. vīrieši – 4000 m, 
sievietes- 2000 m. 1963. gadā dzimušie un vecāki: vīrieši – 3000 m, 
sievietes 1000 m. Noslēgumā tautas klases skrējiens.

5.maijā pl.10.00 Skrundas arodvidusskolā ceļojošais Skrundas 
kauss telpu futbolā.

8.un 22.maijā Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā Māmiņu 
klubiņa nodarbības.

10.maijā pl.11.00 Skrundas kultūras namā Lietuvas- Maskavas 
cirks. Ieeja- Ls 2.-. 

11., 12., 18., 19.maijā pl. 8.00-17.00 alternatīvās aprūpes dienas 
centrā podoloģe Anita Meiere veiks pēdu aprūpi. Podoloģe piedāvā 
veikt pēdu aprūpi mājās Skrundas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir 
ierobežota iespēja nokļūt uz pēdu aprūpes kabinetu. Pieteikšanās pa 
tālruni 63321311. 

16.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā mūzikas skolas koncerts.
16.maijā pl.18.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centā 

tikšanās ar psiholoģi Kristīni Maku  seminārā „Tradīcijas un rituāli”. 
Ieeja par ziedojumiem! Obligāta pieteikšanās pa tālruni 63321311.

Līdz 19.maijam katru pirmdienu, ceturtdienu, un piektdienu 
alternatīvās aprūpes dienas centrā attīstošās nodarbības bērniem no 2 
gadu vecuma. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.

19. maijā pl.14.00 Skrundas kultūras namā Skrundas mūzikas 
skolas izlaidums.

20. maijā pl.10.00 pilskalnā  par godu Vispasaules nūjotāju dienai 
bezmaksas nūjošanas pasākums “Nūjo Skrundā!”.

25.maijā alternatīvās aprūpes dienas centā Veselīga uztura kluba 
atbalsta grupas iknedēļas nodarbība. T.22078038 (Evita).

Rudbāržos
4. maijā Rudbāržu kultūras namā duets Sandra piedāvā: pl.19:00 

koncerts un 21:00 BALLE. Ieeja Ls 2.-.
18.maijā notiks Rudbāržu bērnu un jauniešu centra jubilejas 

pasākums-pikniks. Lūgums ņemt līdzi 2 desiņas cepšanai, dzeramo 
ūdeni. Nepieciešama būs arī cepure, ērts apģērbs un piemēroti sporta 
apavi. Visi mīļi aicināti!

19. maijā Muzeju nakts Piena muzejā Sieksātē, Rudbāržu pagastā. 
Apmeklētāji tiks uzņemti visu dienu. No pl.13.00 īpaši gaidītas skolēnu 
grupas. Aktivitātes visā muižas teritorijā. Pārējiem apmeklētājiem 
pl.12.00, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00 un 22.00 tiek organizētas 
ekspozīcijas apskate Piena muzejā bez maksas. Piena muzejs būs 
atvērts līdz 01.00. Vairāk informācijas www.pienamuzejs.lv vai +371 
28619686. 

19.maijā pl.10.00 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē 
zoles turnīra noslēgums. Reģistrācija pl.9:30. Dalības maksa- Ls 2.-.

25. maijā Rudbāržu kultūras namā Rudbāržu amatierteātra 
pirmizrāde A.Banka “ Visi radi kopā”. Režisore- Mirdza Pilskunga. 
Ieeja bez maksas.

31. maijā Rudbāržu O. Kalpaka pamatskolā Kulinārijas brīnumu 
vakars. Sīkāka informācija pa tālr. 28327883.

1.jūnijā Rudbāržos notiks Starptautiskajai bērnu aizsardzības di-
enai veltīts pasākums “ Brīvdienas ir klāt! “. Notiks dažādi konkursi, 
aktivitātes, priekšnesumi un pārsteigumi. Laipni aicināts ikviens 
interesents! 

1.jūnijā pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā Bērnu 
aizsardzības dienai veltīts pasākums ,,Nāc nākdama, vasariņa!”  
Lūgums ierasties skaistās, oriģinālās cepurēs un apģērbā. Skaistākie 
priekšnesumi tiks apbalvoti. 

Nīkrācē 
5.maijā pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā novusa turnīrs. Sīkāka 

informācija pa t. 26665663 vai personīgi pie Ilonas.
16.maijā pl.15.00 Nīkrāces saieta namā savā pieredzē par pieneņu 

medus pagatavošanu dalīsies Inta Celma.
18.maijā pl.10.00 Nīkrāces saieta namā Gita Veisa nodarbībā 

“Emocionālā inteliģence”. 
19.maijā pl.12.00 Nīkrāces pamatskolā “Laiks sportot!” - ģimeņu 

sporta diena.
23.maijā Nīkrāces atpūtas centrā kino diena. Pēcpusdienā bērniem 

būs iespēja noskatīties multiplikācijas fi lmu, bet vakarā pieaugušajiem 
fi lmu.

26.maijā pl.11.00 pārgājiens “Vitamīnu ekspedīcija”, pulcēšanās 
pie Nīkrāces saieta nama.

30.maijā pl.16.00 Nīkrāces Gardēžu klubiņš aicina uz pavasara 
pikniku. Pulcēšanās Nīkrāces saieta namā.

Raņķos
11.maijā pl.15.10 Raņķu pagasta zālē bērnudārza bērnu sveiciens 

savām māmiņām Mātes dienā. Aicinātas arī pagasta māmiņas un 
vecmāmiņas. 

 No 14.maija bibliotēkā fotogrāfi ju izstāde “Pazīsti savu pagastu”. 
 19.maijā pl.11.00 Raņķu pagasta ģimeņu centrā prāta un veiklības 

sacensības(lekšana ar aukliņu, šautriņas, domino). Pieteikties pie 
A.Zemes.

Laiks Vieta Pasākums Apraksts
10.maijs

9.00 Skrundas 
kultūras nama 
3.stāva zāle

Seminārs “Tamborējumi 
un to kombinācija ar citām 
rokdarbu tehnikām”

09.00 semināra atklāšana 
 09.10-09.40- Karthuseutu VRG (Somija) prezentācija 
 09.40-10.10- Jögevamaa Koostookoda VRG (Igaunija) 

prezentācija 
 10.10-10.40- „Darīsim paši! VRG (Latvija) prezentācija 
 10.40-11.50- Diskusijas

15.00 Skrundas 
kultūras nama lielā 
zāle

Koncerts Skrundas vidusskolas skolēnu koncerts, veltīts Mātes dienai.

18.00 Kultūras nama 
mazā zāle

Izstādes Sandris Kuzmickis (fotogrāfi jas), Malda Porniece (gleznas), 
Daina Ģibiete (fotogrāfi jas).

11.maijs
19.00 Baznīca Svētku atklāšanas koncerts Svētbrīdis, pirms viss sāksies.

22.00 Pulcēšanās 
pie vidusskolas 
stāvlaukumā

Jāņtārpiņu karnevāls Nakts orientēšanās pilsētā.

20.45 Pie Skrundas 
dzelzceļa stacijas

Koncerts Skrundas stacijā viesojas jauniešu koris „Balsis” un diriģents Ints 
Teterovskis. Stacijā tiks sniegts 50 minūšu koncerts, kura noslēgumā 
koris „Balsis” aicinās pievienoties vietējos dziedātājus un skatītājus.

22.00-3.00 Skrundas vi-
dusskolas stadions

Diskotēka ”Gandrīz skolā…” Ar modes deju grupas „Esence” piedalīšanos. Ieeja- Ls 1.50

12.maijs
6.00-10.00 Ventas krastā Zivis, laiks celties! Sacensības makšķerniekiem. Pulcēšanās pie Ventas tilta pl.5.45

8.00-15.00 Tirgus laukums Pavasara gadatirgus Pavasara gadatirgū  laiks iepirkšanās un pārdošanas priekam.

10.00 Pilsētas ielās Pilsētas modināšana Laiks doties uz svētkiem. Skrundeniekus modinās orķestra 
„Zelmeri” grupa.

10.00-14.00 Skvērā pie 
kultūras nama

Starptautiskais rokdarbu 
festivāls

Piedalās Somijas, Igaunijas un Latvijas rokdarbnieces. Izstādes 
un radošās darbnīcas.

10.00-15.00 Skrundas muižā Atvērto durvju diena “Tā top 
Skrundas muiža’’

Iespēja ikvienam interesentam izstaigāt nupat rekonstruēto 
Skrundas muižu.

10.00-14.00 Skvērā pie 
kultūras nama

Amatnieku tirgus Amatnieku izstrādājumi un lauku labumi  jūsu priekam no 
Latvijas novadiem.

10.30-13.00 Pie kultūras 
nama

Viesu amatiermākslas 
kolektīvu koncerts

Skrundas novada kultūras iestāžu draugu deju kolektīvu koncerts.

13.50 Pie kultūras 
nama

Pūtēju orķestra „Zelmeri” 
grupas koncerts

13.00-14.00 1.Maija laukums Šķirnes suņu izstāde - 
paraugdemonstrējumi

Rutas Samsonovas suņu skolas dalībnieki un draugi demonstrēs 
suņu paklausību un aizsardzību. Varēsiet piedalīties viktorīnā un 
noskatīties suņu izrādi.

11.00 Liepājas iela Volejbols - cauri paaudzēm Divās paraugspēlēs - mātes/meitas, tēvi/dēli.

11.00 Liepājas iela Strītbols Svētkos gribas izmēģināt sportisko noturību? Nāc uz  Liepājas 
ielu! Reģistrācija no pl.10.00 - 10.30

10.00-15.00 Kalpaka iela Vīru laiks. 
Pl.14.00 atmīnēšanas 
paraugdemonstrējumi.

Kuldīgas 45. nodrošinājuma bataljona zemessargu tehnikas 
paraugdemonstrējumi.

 Vizināšanās ar militāro tehniku. Cienastā- karavīru putra!

14.00 Saldus un 
Kalpaka ielas 
krustojums

Nogaršo Skrundas sīpolzupu 
un baudi mājās izceptu svētku 
torti!

Mājas kūku izstādē piedalās  visas radošās, izdomas bagātās kūku 
cepējas, lai dalītos savās receptēs un piedāvātu svētku tortes baudīt  
viesiem. Par sīpolzupu rūpēsies atraktīvie pavāri Uldis un Raivo.

11.00 Saldus iela Svētki klāt Skrundas novada izglītības iestāžu koncerts un dažādi ķīmijas 
eksperimenti.

11.30-13.00 Saldus iela Visi sporto, zīmē, līmē un 
apglezno

Sporta aktivitātes un radošās darbnīcas bērniem. Veloiela ar 
šķēršļiem, galda hokejs, novuss, dambrete un šahs.

13.20-15.00 Saldus iela Kustību darbnīcas Cirka, modes deju un līnijdeju darbnīcas piedāvā mācīties, 
skatīties un baudīt trikus un deja soļus.

14.00-16.30 Saldus iela Ērmiteņi ,velotriāls, spēkavīri Paraugdemonstrējumi.

16.30 Veselības un 
sociālās aprūpes 
centrs

Klausies kā motori rūc un 
pedāļi minas!

Tikai Skrundā varēsiet redzēt un dzirdēt, kā motori rūc un pedāļi 
minas - braucamrīku (riteņu, mopēdu, skūteru, zāles pļāvēju, kvad-
riciklu u. tml.) karnevālā - gājienā uz Ventu, sagaidot laivotājus.

17.00 Ventas upes 
krastā

Laivu parāde „Skrundas 
modes - vakar , šodien rīt”

Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu „Skrundas modes – 
vakar, šodien, rīt”.

Pēc laivu 
nobrauciena

Ventas upes 
krastā

Laivotāju apbalvošana Komandas, kuras nobraukušas ar laivām, vēl izmēģina spēkus 
netradicionālās sporta spēlēs.

21.30 Veselības un 
sociālās aprūpes 
centrs

A.Zalgaucka un 
 E.Zalgauckas muzikāls  

uzvedums „Mūsu laiks”

Skrundas pulksteņa atklāšana. Muzikāla izrāde stāsta par laiku, 
kuru neviens spēks nevar pagriezt atpakaļ, tikai mēs, cilvēki, 
dzīvojam  laikam līdz. Salūts.

23.00 Kultūras namā Tautas balle Spēlē grupa „Lustīgais blumīzers”. Ieeja Ls 2.00

Darbosies piepūšamās atrakcijas, 
mašīnas, batuti, velokarti.

Atbildīgie:
Loreta Robežniece - t.29258469, 63331556, e-pasts: skrundakn@inbox.lv),                                      

Irita Timbare - t.26932394, e-pasts: irita.timbare@inbox.lv (laivu nobrauciens, braucamrīku karnevāls),               
Aivita Emerberga - t.29570360 (sporta aktivitātes), Inese Īvāne - t.29427990 e-pasts: ivane.inese@

inbox.lv (amatnieku tirgus), Gunta Stepanova - t.26421485; e-pasts: gunta.stepanova@inbox.lv
(mājas kūku izstāde)

Skrundas svētki 10.-12.maijs
SKRUNDAS LAIKS

Dzimtsaraksts ziņo
Aprīlī Skrundas novadā noslēgtas divas 

laulības, piedzimuši trīs bērniņi, diemžēl 
mūžībā aizgājuši 11 novada ļaudis. 
Apsveicam!

12.maijā Zelta kāzas svin Anna un 
Teodors Strēļi no Nīkrāces pagasta. 
Nozīmīgajā jubilejā sveic Skrundas no-
vada dzimtsarakstu nodaļa.
Viesojas Briselē

No 1.-5.aprīlim Valsts izglītības sa-
tura centra vecākās referentes Sandras 
Falkas organizētajā mācību braucienā uz 
Eiropas Parlamentu Briselē bija iespēja 
piedalīties arī Skrundas novada Izglītības 
pārvaldes pārstāvei Ingai Flugrātei. 
Viņa pārliecinājās, ka arī jauniešiem un 

skolēniem Apmeklētāju centrā ,,Parlamen-
tarium” ir iespējams uzzināt daudz ko inte-
resantu par Eiropas Parlamentu: par noti-
kumiem, kas saistīti ar Eiropas integrāciju, 
un par to, kā tā ietekmē mūsu ikdienu. 
Te var piedalīties virtuālā ceļojumā pa 
Eiropu, uzzinot, ko katra valsts ir gu-
vusi Eiropas Savienības izveides gaitā. 

Skolēniem ir iespējas piedalīties arī lomu 
spēlē un iejusties Eiropas Parlamenta 
deputāta lomā, un gūt ieskatu par to, kā 
darbojas Eiropas demokrātiski vēlētā 
iestāde. Skolēniem un skolotājiem tiek 
piedāvāti dažādi informatīvie materiāli 
par Eiropas Parlamenta un tā darbības 
aktivitātēm dažādās jomās.

Vajadzīgs žurnālists (-e)
Skrundas TV meklē žurnālistu (-i) nepilnai darba slodzei. Darbam 

nepieciešama augsta atbildības sajūta, iniciatīva, precizitāte, teicamas 
latviešu valodas prasmes, krievu un angļu valodas zināšanas. Izglītība 
vai pieredze profesijā tiks uzskatīta par priekšrocību. CV un motivācijas 
vēstuli sūtīt uz e-pastu: tvskrunda@tvnet.lv līdz 18.maijam.
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