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Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte, Attīstības nodaļas 
vadītāja

Attīstīs dabas tūrismu
Pateicoties dabas daudzveidībai, 

ainavām, tīrai un drošai videi, Latvi-
jas un Lietuvas pierobežas reģioniem 
raksturīgs labs tūrisma attīstības po-
tenciāls. Lai to izmantotu pierobežas 
reģionu attīstības veicināšanai, t.sk. 
uzņēmējdarbības attīstībai, šā gada 
maijā Kurzemes plānošanas reģions 
sadarbībā ar septiņām Kurzemes 
reģiona un Lietuvas pašvaldībām un 
trīs Lietuvas nacionālajiem un reģio-
nālajiem parkiem, ir uzsācis projekta 
īstenošanu, lai sekmētu ilgtspējīgu 
tūrisma attīstību Kurzemē un Lie-
tuvas pierobežas reģionos, palielinot 
apmeklētāju un nakšņošanas skaitu 
reģionos. 

Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu 
laikā Kurzemē un Lietuvas pierobežu re-
ģionos paredzēts izveidot 7 ar dažādiem 
izglītojoši izklaidējošiem elementiem 
aprīkotas pastaigu takas, 2 atpūtas vie-
tas, 2 spēļu laukumus un piedzīvojumu 
parku bērniem, uzbūvēt 2 skatu tor-
ņus, 2 skatu platformas un 7 pontonu 
piestātnes, sagatavot vairāk nekā 40 
dabas taku kartes, kājāmgājēju taku 
ceļvedi, uzstādīt audio risinājumus 10 
dabas objektos, kas pielāgoti cilvēkiem 
ar redzes problēmām, organizēt vides 
gidu apmācības Latvijā un Lietuvā, kā 
arī veikt citus pasākumus dabas tūrisma 
attīstībai un dabas objektu pieejamības 
veicināšanai. 

Ierasti dabas tūrismu asociējam ar 
aktīvu darbību – iešanu, kāpšanu, velo-
braukšanu, laivošanu utml. Šim mērķim 
tiek ierīkotas dabas takas un tiek veikti 
citi teritorijas labiekārtošanas darbi, kas 
lielākoties ir vērsti uz dabas objektu 
vispārējas pieejamības nodrošināšanu 
aktīvajiem ceļotājiem, nereti aizmirstot 
par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Rezultātā dabas objektu pieejamība šai 
sabiedrības daļai ir ierobežota. Tūrisma 
industrija mūsdienās saskaras ar izai-
cinājumu, kā pielāgot dabas tūrismu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kā 
veicināt šo sabiedrības daļu iesaistīties 
dabas tūrisma aktivitātēs. Līdz ar to 
īpaši jāizceļ, ka nozīmīga daļa projekta 
aktivitāšu vērsta uz dabas objektu infra-
struktūras un tūrisma produktu pielāgo-
šanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
to iesaistes veicināšanu dabas tūrisma 
aktivitātēs.

Projekta realizācijā paredzētas divas 
galvenās komponentes – dabas objektu 
infrastruktūras attīstības pasākumi 
(celtniecība, rekonstrukcija, labiekār-

tošana) un kompetences pilnveides un 
mārketinga pasākumi (vides gidu un 
tūrisma speciālistu apmācības, semināru 
un konferenču organizēšana par dabas 
objektu infrastruktūras un tūrisma pro-
duktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, mārketinga aktivitātes in-
formācijas izplatīšanai par dabas tūrisma 
iespējām gan vietējiem, gan ārvalstu 
ceļotājiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām).

Infrastruktūras attīstības pasākumu 
ietvaros Kurzemē jau šogad plānots 
atjaunot dabas taku un izbūvēt takas 
pagarinājumu gar jūras krastu Rojas 
novadā, izbūvēt dabas taku gar Usmas 
ezeru Ventspils novadā, uzbūvēt skatu 
torni Sātiņu dīķu tuvumā Saldus novadā, 
uzsākt dabas takas izbūvi gar Ventas 
upes krastu Skrundā un Kuldīgā, kā arī 
uzsākt sagatavošanās darbus tūrisma 
infrastruktūras attīstībai pie Durbes eze-
ra. Infrastruktūras attīstības pasākumu 
ietvaros Lietuvā šogad paredzēts īstenot 
Jaurikla parka labiekārtošanu Kretingā, 
uzsākt skatu platformas izbūvi Plateļu 
ezera tuvumā Žemaitijas Nacionālajā 
parkā, kā arī sagatavošanās darbus 
pontonu piestātņu izbūvei Aukštaitijas 
Nacionālajā parkā un Kirkilu ezeru pie-
ejamības uzlabošanai Biržu Reģionālajā 
parkā. Lielākā daļa plānoto infrastruktū-
ras attīstības aktivitāšu tiks pielāgotas tā, 

lai dabas objekti būtu pieejami cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.

Kompetences pilnveides un mārke-
tinga pasākumu ietvaros šogad plānots 
uzsākt darbu 25 dabas gidu apmācību 
programmas izstrādei un apmācību īs-
tenošanai Kurzemes reģionā, organizēt 
25 Kurzemes reģiona tūrisma speciālistu 
pieredzes apmaiņas vizīti Lietuvā un 
30 Kurzemes un Lietuvas tūrisma spe-
ciālistu un projekta dalībnieku mācību 
vizīti Somijā, kā arī organizēt konferenci 
50 pašvaldību un dabas aizsargājamo 
teritoriju tūrisma speciālistiem, t.sk. 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un 
infrastruktūras attīstītājiem no Latvijas 
un Lietuvas, ar mērķi aizsākt diskusijas 
un pievērst uzmanību tūrisma nozares 
izaicinājumiem infrastruktūras un pa-
kalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

Jau šobrīd ceļotāji ir aicināti aktīvi 
pavadīt brīvdienas pie dabas un apmeklēt 
kādu no dabas objektiem tepat Kurzemē 
un Lietuvas pierobežā. Ar novados 
jau šobrīd pieejamajām dabas tūrisma 
aktivitātēm un interesantākajiem dabas 
apskates objektiem var iepazīties novadu 
un dabas parku mājaslapās.

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms 
visiem (UniGreen)” tiek īstenots ar IN-
TERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. 

Skrundas novada pašvaldība ir viena 
no pirmajām projekta UniGreen part-
nerēm, kas uzsākusi aktīvi realizēt pro-
jektā paredzētās būvniecības aktivitātes. 
Skrundā ir paredzēs izbūvēt pastaigu 
taku 522 metru garumā gar Skrundas 
pilskalnu un Ventas upi līdz Parka 
un Rūpniecības ielas krustojumam. 
Pastaigu taka no Saldus ielas līdz infor-
matīvajam stendam tiks izbūvēta 3,5 m 
plata. Tas nepieciešams, lai teritorijas 
apsaimniekotājs varētu piekļūt Ventas 
upes krastam un nepieciešamības gadī-
jumā ūdenstūristi varētu droši izkāp vai 
iekāpt laivās. Tiks izveidotas arī divas 
atpūtas vietas ar soliņu un atkritumu 
urnu. Pastaigu takas novietojums ir vei-
dots, ņemot vērā zemes reljefu un Ventas 
raksturu palu laikā, kā arī valsts nozīmes 

Tā kopējais finansējums ir 1 176 867,14 
EUR, t.sk. ERAF finansējums 1 000 
337,07 EUR. Projekta īstenošanā pieda-
lās Kurzemes plānošanas reģions, sešas 
Kurzemes novada pašvaldības (Durbes 
novada pašvaldība, Kuldīgas novada 
pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, 
Saldus novada pašvaldība, Skrundas 
novada pašvaldība un Ventspils novada 
pašvaldība), viena Lietuvas rajona paš-
valdība (Kretingas rajona pašvaldības 
administrācija) un trīs Lietuvas nacio-
nālie un reģionālie parki (Aukštaitijas 
Nacionālā parka un Labanoras Reģio-
nālā parka direkcija, Biržu Reģionālā 
parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā 
parka direkcija). 

Plašāka informācija par projektu 
pieejama Kurzemes plānošanas reģiona 
mājaslapā: www.kurzemesregions.lv. 

Publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs 
publikācijas saturu pilnībā atbild Kurze-
mes plānošanas reģions, un tas nekādos 
apstākļos nav uzskatāms par Eiropas 
Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona

UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse

Tālrunis: 26567874, 
alise.luse@kurzemesregionslv

Foto - Alans Perševics

Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte rāda vietu, kur tiek īstenots projekts “Dabas tūrisms visiem”.

Skrundā projektu jau īsteno
arheoloģiskā pieminekļa Skrundas 
viduslaiku pils (Nr. 1262) aizsardzības 
zonu. Lai takas segums ilgāk kalpotu 
un to vieglāk būtu uzturēt, tas tiks iz-
būvēts no granīta izsiju maisījuma. Pēc 
takas būvniecības tiks uzstādīts arī takas 
apmeklētāju reģistrators, lai varētu veikt 
cilvēku uzskaiti, kas kā pastaigu vietu 
būs izvēlējušies taku gar Ventu. Projekta 
ietvaros Skrundas novada pašvaldība 
kā projekta partnere piedalīsies visās 
kopējās plānotajās aktivitātēs, kā pie-
mēram, projekta sanāksmēs gan Latvijā, 
gan Lietuvā, kā arī pieredzes apmaiņas 
braucienos un apmācībās.

 Ir noslēdzies iepirkums uz projektu 
„Pastaigu takas un rekreācijas vietas 
izveide gar Ventas upi Skrundā” un 
noslēgts līgums par būvdarbu, auto-

ruzraudzības, būvuzraudzības un ar-
heoloģiskās uzraudzības pakalpojumu 
veikšanu. Būvdarbus veiks SIA „VAVA” 
par kopējo summu 66898,78 eur bez 
PVN, objekta būvuzraudzību veiks SIA 
„Struņķkrogs”, arheoloģiskā uzraudzība 
uzticēta arheologam Mārtiņam Lūsē-
nam, savukārt autoruzraudzību objektā 
veiks SIA „PBT”. Darbi objektā jāpaveic 
3 mēnešu laikā.

Projekts Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms 

visiem (UniGreen)” tiek īstenots ar IN-
TERREG Latvijas-Lietuvas sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam  85% 
atbalstu un Skrundas novada pašvaldības 
finansējums sastāda 15%  (14949,38 eur) 
no attiecināmajām izmaksām.

Zane Eglīte
Skrundas novada pašvaldības 

attīstības nodaļas vadītāja

Maijs un jūnijs ir bijis saspringts laiks. 
Ja man vaicātu, kurš mēnesis vai laika 
nogrieznis pašvaldībā ir mierīgāks, es ilgi 
nevilcinātos ar atbildi - man neviens… 
Praktiski tādu nav, jo darbi, kas jāpaveic, 
ir vienmēr. Bieži viens tu jūties kā vāvere 
ritenī un nepamani, kā paiet laiks. Te 
pirmdiena, te jau piektdiena, Ziemassvēt-
ki un nu jau Jāņu diena, un gads rit savu 
ritējumu uz otru pusi. 

Iespējams, ka gads vai jaunais laika 
nogrieznis ir tikai sācies. Sācies ir darbs 
ar jauno Skrundas novada domes sa-
saukumu. Tas nozīmē deputātu sastāva 
izmaiņas, izmaiņas komiteju un komisiju 
sastāvos, tas nozīmē skaidrojošu darbu 
par procesiem, darbu un lietām, ko ik-
dienā veicam, par atbalstu iedzīvotājiem, 
par projektiem, ko ieviešam. 

Šobrīd vērtēšanā Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu programmā ir četri projektu 
pieteikumi. Īpaši skaidrojošais darbs ir 
nepieciešamas, ja tas attiecas uz kādu no 
Eiropas Savienības projektu ieviešanu. 
Bieži vien tas saistās ar atļautām vai 
ierobežojošām darbībām, ko regulē nor-
matīvie akti, vai sasniedzamajiem rādītā-
jiem, finanšu ieguldījumiem, ieviešanas 
nosacījumiem. Ja mēs nemeklētu iespējas 
piesaistīt finansējumu no fondiem vai 
kādiem citiem finanšu instrumentiem, 
mēs nespētu paveikt daudzas lietas. Šajā 
pavasarī ir uzsākti vairāki lieli projekti un 
budžeta ietvaros plānotie darbi, kas sais-
tīti ar dabas tūrisma pieejamību visiem 
un veselības veicināšanas aktivitātēm 
iedzīvotājiem, prioritāro grants ceļu pār-
būvi pagastu teritorijās, tirgus laukuma 
būvprojekta un būvniecības kārtu izstrā-
di, gājēju ietves seguma maiņu Liepājas 
ielā. Šā gada pavasarī, uzklausot iedzī-
votāju vēlmes, tika izsludināts Skrundas 
novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu 
konkurss „Mēs Skrundas novadam!”, 
kura rezultātā piecas idejas sabiedrības 
labā ieguva finansējumu. Šobrīd arī 
Tavai idejas realizācijai sabiedrības labā 
biedrība „Darīsim paši!” Lauku attīstības 
programmas ietvaros ir izsludinājusi 
projektu konkursu. 

Arī aktīvs uz projektu naudas piesais-
tīšanu ir bijis nevalstisko organizāciju 
sektors. Proti, biedrības „MiniSD” un 
„Ventas krasti” ir iesaistījušās Ināras 
un Borisa Teterevu fonda aktivitātēs. 
Biedrība „Ventas krasti” ierīkojusi dār-
zu Nīkrāces iedzīvotājiem, bet biedrība 
„MiniSD” izveidojusi mobilās dobes, 
kur mājvietu ir atraduši dārzeņi, garšaugi 
un tējas. Nīkrāces pamatskolas jauniešu 
biedrība „Bites” ir ieguvusi finansējumu 
kāpšanas torņa ar alpīnisma sienām un 
kāpšanas ekipējuma iegādei. Šī vasara 
ir un būs ļoti bagāta ar brīvā laika pava-
dīšanas iespējām skolas vecuma bērniem 
- nometnes un darbnīcas notiks visā 
novadā. Tam finansējumu ir piesaistīju-
šas gan nevalstiskās organizācijas, gan 
pašvaldība. Skrundas novada pašvaldība 
novērtē iedzīvotāju ieguldīto darbu un 
laiku sabiedrības labā.
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ĪSUMĀ Biedrība „Darīsim paši!” izsludina 
projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pie-
ņemšanas 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. 

Projektu konkursa 3. kārtā pieejamais finansējums ir 292`035.60 euro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 24.07.2017.-24.08.2017.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks rīcībā: 
2.MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRIS-

KO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, 
JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM (kopējā 
2.mērķa summa 761 589,35 euro)

2. RĪCĪBA: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai 
(sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 175`447.48 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%.
Apbalsta apmērs vienam projektam: 
30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
3. RĪCĪBA: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas 

mantojuma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)
Pieejamais finansējums 116`588.12 euro; atbalsta intensitāte līdz 90%.
Apbalsta apmērs vienam projektam: 
30 000 euro pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
30 000 euro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas ter-

miņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 
paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Pārējiem projektiem projektu  īstenošanas  termiņš  ir 1 gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesnie-
gumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://www.darisimpasi.
lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-
istenosana-2014-2020/

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:
Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikša-

nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā 
pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas 
laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā 
saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija: Koordinatore Ieva Birbele, mob. tālr.: 29463295
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, e-pasts: darisim.pasi@gmail.com 

www.darisimpasi.lv

Veselības veicināšanas pasākumi 
Skrundas novadā

Skrundas novada pašvaldība 05.06.2017. parakstīja vienošanos par Eiropas Sa-
vienības fonda projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/039 īstenošanu. 

Skrundas novada pašvaldība realizē projektu “Veselības veicināšanas pasākumi 
Skrundas novadā1.kārta”. Projekta mērķis-uzlabot Skrundas novada iedzīvotājiem 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem. Pare-
dzamais projekta ilgums ir no 05.06.2017.-31.12.2019. Kopējās projekta attiecinā-
mās izmaksas 66198,00 EUR, kas ir 100% ESF finansējums. Plānotās aktivitātes 
norisināsies visās Skrundas novada teritoriālajās vienībās. Trīs gadus novadā tiks 
organizēti dažāda veida pasākumi, aptverot visas četras ieteiktās prioritārās jomas: 
sirds un asinsvadu slimību profilakse, onkoloģijas profilakse, perinatālās un neona-
tālās veselības un garīgās veselības veicināšana. Daudzos plānotajos pasākumos un 
aktivitātēs šīs tēmas mijiedarbosies. Aktivitātes tiks plānotas visām mērķa grupas 
kategorijām, aptverot dažādas tēmas - fizisko aktivitāšu veicināšana, veselīgs uzturs, 
atkarības, seksuālāli reproduktīvā veselība, primārā profilakse, garīgās veselības 
veicināšana. Projekta mērķa grupa ir visi Skrundas novada iedzīvotāji, jo īpaši 
trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas 
vecāki par 54 gadiem, bērni, iedzīvotāji ar funkcionāliem traucējumiem, iedzīvotāji, 
kas dzīvo ārpus pilsētas un pārējie riskam pakļautie iedzīvotāji. 

1.jūlijā notika pirmā projekta aktivitāte - Veselības velobrauciens. Projekta laikā 
ir paredzētas skolēnu peldēšanas nodarbības, veselīga dzīvesveida popularizēšanas 
dienas nometnes bērniem, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem, lekcijas seksuāli –reproduktīvās veselības veicināšanai, atkarību at-
pazīšanas lekcijas, veselīga uztura apmācības „Dzīves skoliņa”, neonatālā veselības 
veicināšana –„Māmiņu skola”, lekciju un praktisko iemaņu cikls „Māki palīdzēt sev 
un citiem!” un fiziskās veselības pasākumi. Skrundas novada pašvaldība aicina visus 
iedzīvotājus iesaistīties projekta aktivitātēs, pievērst uzmanību savam fiziskajam un 
garīgajam veselības stāvoklim, domāt pozitīvāk, dzīvot veselīgāk un kļūt laimīgākam.

Informāciju apkopoja Zane Eglīte, 
Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi 
reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos
No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes varēs braukt reģionālo maršrutu 

autobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. 27. jūnijā, 
valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus Braukšanas maksas at-
vieglojumu noteikumi, iekļaujot daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju.

Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbalsta prog-
rammas Latvijas Goda ģimene dalībnieces un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

Iegādājoties biļeti vienam braucienam reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, 
daudzbērnu ģimenes locekļiem būs jāuzrāda apliecība 3+ Ģimenes karte un personu 
apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir 
pase vai personas apliecība (ID karte). Saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes 
cenas varēs jebkurš ģimenes loceklis, kurš ir norādīts 3+ Ģimenes kartē.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt ģimene, 
kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubēr-
nus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga 
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst 
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Detalizētāka informācija par iespēju 
saņemt 3+ Ģimenes karti pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv.

Informāciju sagatavojusi: 
Anda Vītola, 

Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” direktore

Nāc un iesaisties projekta “PROTI UN 
DARI!” aktivitātēs!

“No rokdarbiem līdz angļu valodas nodarbībām, no dalības “Māmiņu skolā” līdz 
sarunām par biznesa prasmēm un nākotnes sapņiem – dalība projektā ļāva izmēģi-
nāt mazliet no visām man saistošajām lietām,” tā par dalību projektā “PROTI un 
DARI!” saka Skrundas novada jauniete Eva Behmane. Jaunieti, ja šajā dzīves posmā 
nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu, tev ir lieliska iespēja ko mainīt!

Sper pirmo soli – sazinies ar projekta “PROTI un DARI!” kontaktpersonu savā 
pašvaldībā https://infogr.am/proti_un_dari_projektu_kontakti

Tev tiks dota iespēja savas nākotnes labā iesaistīties tev piemērotās aktivitātēs, 
gūt noderīgas prasmes un iemaņas.

Lai par iedvesmu kalpo Skrundas novada jaunietes Evas Behmanes stāsts: “Uz-
zinot par iespēju pieteikties projektā, sākumā vēl mazliet šaubījos. Nebiju īsti 
pārliecināta, vai tas būtu piemērots solis man. Bet nu, kad mana dalība projektā 
tuvojas noslēgumam, varu pavisam droši teikt, ka šī bija fantastiska iespēja, un no 
sirds priecājos, ka nenobijos un pieteicos. Projekta ietvaros es varēju ļauties savu 
sapņu lidojumam, tas deva man iespēju apgūt dažādas jaunas prasmes un iepazīties 
ar lieliskiem cilvēkiem.”

Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri 
nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti 
izglītībā, arī aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un 
Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, visā Latvijā tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 
jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Arī Skrundas novada pašvaldība ir viens 
no sadarbības partneriem.Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbī-
bā” projekta „PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/001 īstenošanā. Skrundas novadā 
projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 18 jauniešus. Projektu plānots īstenot līdz 2018. 
gada decembrim. Projekta kontaktpersona Skrundas novadā: programmas vadītāja 
Baiba Eversone (tel.: 29852292, e-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv)

Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes 
lietu speciāliste

Aicina piedalīties konkursā “Mūsu mazais 
pārgājiens 2017”

Zemkopības ministrija (ZM) jau vienpadsmito reizi izsludina par tradīciju kļuvušo 
konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais pārgājiens 2017”. Tajā aicināti 
piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, 
kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. 

 Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2017” uzdevums ir veikt izpēti par lietaskoku 
turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā. Šī gada konkursa moto 
ir “Meža zemē Latvijā!”.

Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte par lietas-
koku turpinājumu Latvijā un pasaulē galaizstrādājumu veidolā un jāsagatavo radošs 
izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, eseja vai cita li-
terārā forma par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar 
stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa darbs jāiesniedz līdz šī gada 6. oktobra pulksten 15.00 Zemkopības 
ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi “Konkursam “MŪSU 
MAZAIS PĀRGĀJIENS 2017”” (pasta zīmogs 06.10.2017.), bet pieteikuma anketa 
jāaizpilda tīmekļvietnē.

Konkursam iesniegtos izpētes darbus komisija vērtēs trīs vecuma grupās – 1.–4. 
klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases grupā, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu grupā un interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā. Katrā konkursa 
grupā noteiks trīs uzvarētājus, kuriem segs kādas izzinošas ekskursijas ceļa izde-
vumus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums plānots 2017. gada rudenī.

Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē sadaļā “Meža nozare”.

Plašāka informācija: 
Māra Mīkule, 

ZM Meža departaments, 
Meža nozares stratēģijas un 

atbalsta nodaļa tālr. 67027553

Izslēgs ielu apgaismojumu
No 1. līdz 31.jūlijam visā Skrundas 

novadā tiks izslēgts ielu apgaismojums 
(izņemot A klases ceļu gājēju pāreju 
apgaismojumu) tehniskās apkopes veik-
šanai. Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.

Mobilais mamogrāfs Skrundā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 

izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – 
Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, 
kas 8. augustā ieradīsies pie Latvijas 
aptiekas, Kuldīgas ielā 4, Skrundā. Uz 
mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras 
ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts skrī-
ninga programmas ietvaros izmeklējums 
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir 
derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta no-
rīkojumu, kuram NAV līgumattiecību 
ar Nacionālo veselības dienestu – PAR 
MAKSU. Pierakstīšanās, piezvanot uz 
tālr. Nr. 67142840 vai 27866655. Lū-
gums iepriekš sagatavot personas kodu 
un tālruņa numuru.

Mobilā diagnostika Skrundā
MFD Mobilās diagnostikas vienība 

dodas izbraukumos uz Latvijas no-
vadiem, lai piedāvātu iedzīvotājiem 
iespēju saņemt diagnostikas pakalpo-
jumus – 28. augustā no plkst. 10.00 
līdz 17.00 tie būs pieejami Kuldīgas 
ielā 4, Skrundā (pie Latvijas aptiekas). 
Diagnostikas pakalpojumu piedāvājums. 
Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstuli – bez 
maksas; ar ģimenes ārsta nosūtījumu 
– 2,85 EUR; bez nosūtījuma – 20,00 
EUR. Rentgens (plaušām, locītavām 
u.c.): 1 projekcija 6,50 EUR (ģimenes 
ārsta nosūtījums nav nepieciešams). Kar-
diogramma: 5.00 EUR (bez ģimenes ārs-
ta nosūtījuma). D vitamīna noteikšana: 
4,50 EUR. Interesenti tiek lūgti iepriekš 
pieteikties, zvanot pa tālruni 27020119. 
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības 
grupa, ārstniecības iestādes reģistrācijas 
kods 0100-64111.

Meklē kritušos karavīrus
Iedzīvotāji, kuri personīgi vai pēc no-

stāstiem zina vietas, kur aprakti kritušie 
kareivji, aicināti sazināties ar biedrību 
“Meklēšanas vienība ZVAIGZNE”. 
Biedrība nodarbojas ar 2. pasaules karā 
kritušo karavīru meklēšanu un lūdz 
palīdzēt to atrašanā. Papildu informā-
cija pieejama mājaslapā: www.mvz.lv. 
Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti 
sazināties ar biedrību “Meklēšanas vie-
nība ZVAIGZNE” pa tālruni 26371827 
vai rakstiski m.v.zvaigzne@inbox.lv

LAD projekti
Lauku atbalsta dienests (LAD) izslu-

dina projektu iesniegumu pieņemšanu 
“Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstības” apakšpasākuma “Atbalsts 
ieguldījumiem ar lauksaimniecību 
nesaistītu darbību radīšanā un attīs-
tīšanā” otrās kārtas trim aktivitātēm: 
“Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 
attīstība”, “Ar lauksaimniecību nesais-
tītu saimniecisko darbību dažādošana” 
un “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 
Projektu iesniegumu pieņemšana akti-
vitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta 
līdz 31. augustam. Pasākuma mērķis ir 
veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību un nodarbinātību 
lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās 
dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, 
kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palie-
linot ienākumu līmeni lauku reģionos. 
Pieejamais publiskais finansējums akti-
vitātēm “Ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību attīstība” un “Ar lauksaimnie-
cību nesaistītu saimniecisko darbību 
dažādošana” ir desmit miljoni eiro; akti-
vitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 
tie arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais 
finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts 
pēc reģionālizācijas principa. Plašāka 
informācija par atbalsta pasākumiem ir 
lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.
lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
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2017. gada 29.jūnija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma gadījumos, ja Skrundas 
novada domes priekšsēdētājas Loretas 
Robežnieces rīcība var būt saistīta ar 
interešu konfliktu (interešu konflikts – si-
tuācija, kurā valsts amatpersonai, pildot 
valsts amatpersonas amata pienākumus, 
jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts 
amatpersonas amatu saistītas darbības, 
kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts 
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu 
partneru personiskās vai mantiskās inte-
reses), kā arī priekšsēdētājas prombūtnes 
laikā paraksta tiesības noteikt Skrundas 
novada domes priekšsēdētājas vietnie-
kam Aldim Zalgauckim. 

Dome nolēma iecelt Skrundas novada 
domes priekšsēdētāju Loretu Robež-
nieci un priekšsēdētājas vietnieku Aldi 
Zalgaucki kā pārstāvjus dalībai Kurze-
mes plānošanas reģiona kopsapulcē un 
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomē.

Dome atļāva Skrundas novada domes 
priekšsēdētājai Loretai Robežniece sa-
vienot  amatu ar valdes priekšsēdētājas 
amatu biedrībā “CURONICA” (reģ. Nr. 
40008145230), darbu Kuldīgas novada 
un Skrundas novada Civilās aizsardzības 
komisijā kā loceklei un darbu Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības padomē 
kā loceklei.

Dome nolēma piešķirt Skrundas 
novada domes priekšsēdētājai Loretai 
Robežniecei apmaksātu ikgadējā at-
vaļinājuma daļu no 17.07.2017. līdz 
06.08.2017. Domes priekšsēdētājas 
atvaļinājuma laikā viņas pienākumus 
pildīs domes priekšsēdētājas vietnieks 
Aldis Zalgauckis.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības administratīvās 
komisijas sastāvā: atbrīvoja no admi-
nistratīvās komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas Gunitu Ozoliņu, Intu Folkma-
ni, Benitu Lielāmeri un ievēlēja šādus lo-
cekļus: Dzintaru Strautu, Santu Knopke-
nu, Ditu Ņuņēvicu. Dome noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām administratīvās 
komisijas sastāvs ir šāds: Inga Rence – 
Remte – komisijas priekšsēdētāja, Santa 
Knopkena, Normunds Danenbergs, Eva 
Nudiena, Dzintars Strauts, Dita Ņuņēvi-
ca, Ritvars Stepanovs.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības īpašumu atsavi-
nāšanas un iznomāšanas komisijas sa-
stāvā: atbrīvoja no pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 
locekļu pildīšanas Valdi Danenbergu, 
ievēlēja Edgaru Paculu, Valdi Pakuli, 
Juri Jaunzemu. Dome noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām Skrundas novada 
pašvaldības īpašuma atsavināšanas un 
iznomāšanas komisijas sastāvs ir šāds: 
Loreta Robežniece – komisijas priekš-
sēdētāja, Normunds Danenbergs, Rudīte 
Kronlaka, Dace Buķele, Edgars Paculs, 
Valdis Pakulis, Juris Jaunzems.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības iepirkumu ko-
misijas sastāvā: atbrīvoja no iepirkumu 
komisijas locekļu pienākumu pildīšanas 
Andri Vilni Sadovski, ievēlēja Rihardu 
Valtenbergu, Andreju Salminu. Dome 
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām 
iepirkumu komisijas sastāvs ir šāds: 
Guntis Putniņš – komisijas priekšsē-
dētājs, Dace Buķele, Kaspars Dzenis, 
Benita Lielāmere, Ēriks Paculs, Rihards 
Valtenbergs, Andrejs Salmins.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības ceļu fonda ko-
misijas sastāvā: atbrīvoja no ceļu fonda 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 
Benitu Lielāmeri, ievēlēja Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāju, dome 
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām 
ceļu fonda komisijas sastāvs ir šāds: 
Guntis Putniņš – komisijas priekšsēdē-
tājs, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes 
vadītājs Ritvars Stepanovs, Ainars 
Piļeckis, Dzintra Veģe.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības dzīvojamā fonda 
apsaimniekošanas komisijas sastāvā: 
atbrīvoja no pašvaldības dzīvojamā fon-
da apsaimniekošanas komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas Benitu Lielāmeri, 
ievēlēja Nīkrāces pakalpojumu pār-
valdes vadītāju. Dome noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām pašvaldības dzīvo-
jamā fonda apsaimniekošanas komisijas 
sastāvs  ir šāds: Ritvars Stepanovs, 
Dzintra Veģe, Nīkrāces pakalpojumu 
pārvaldes vadītājs, Kaspars Dzenis, 
Uldis Zariņš.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības dzīvokļu ko-
misijas sastāvā: atbrīvoja no dzīvokļu 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 

Benitu Lielāmeri, ievēlēja Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāju. Dome 
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām 
dzīvokļu komisijas sastāvs ir šāds: Anda 
Vītola – komisijas priekšsēdētāja, Inga 
Freimane, Normunds Eihe, Uldis Zariņš, 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadī-
tājs, Aldis Balodis, Dzintra Veģe.

Bez izmaiņām dome apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu 
privatizācijas komisiju šādā sastāvā: 
Eva Nudiena – komisijas priekšsēdētāja, 
Normunds Danenbergs, Rudīte Kronla-
ka, Inga Freimane, Mārcis Jaunarājs.

Bez izmaiņām dome apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības arhīva 
ekspertu komisiju šādā sastāvā: Rudīte 
Kronlaka – komisijas priekšsēdētāja, 
Dace Grāvele, Inga Freimane.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības politiski repre-
sēto lietu komisijas sastāvā: atbrīvoja 
no pašvaldības politiski represēto lietu 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 
Benitu Lielāmeri, Aldonu Zīderi, ievēlē-
ja Evu Nudienu, Rudīti Kronlaku. Dome 
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām 
Skrundas novada pašvaldības politiski 
represēto lietu komisijas sastāvs ir šāds: 
Inga Freimane – komisijas priekšsēdētā-
ja, Eva Nudiena, Rudīte Kronlaka.

Bez izmaiņām dome apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības bērnu re-
ģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas 
komisiju Skrundas novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē „Liepzie-
diņš” šādā sastāvā: Inga Flugrāte, Rudīte 
Kronlaka, Dzintra Eglīte, Anda Vītola, 
Daina Veita.

Bez izmaiņām dome apstiprināja 
Skrundas novada medību koordinācijas 
komisiju šādā sastāvā: Guntis Putniņš 
– komisijas priekšsēdētājs, Rudīte 
Kronlaka, Atis Graudiņš, Harijs Aigars, 
Normunds Lācītis, Gunta Freimane, 
Rihards Valtenbergs.

Bez izmaiņām dome apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības adminis-
tratīvo aktu strīdu komisiju šādā sastāvā: 
Loreta Robežniece – komisijas priekšsē-
dētāja, Guntis Putniņš, Inga Freimane.

Bez izmaiņām dome apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības darījumu 
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: Normunds Da-
nenbergs – komisijas priekšsēdētājs, 
Zane Eglīte,  Ainars Piļeckis, Rihards 

Valtenbergs, Inga Flugrāte.
Dome apstiprināja grozījumus Skrun-

das novada pašvaldības amatu saraks-
tā 2017. gadam pašvaldības iestādei 
“Skrundas veselības un sociālais aprūpes 
centrs”  ar 01.07.2017.

Dome nolēma ņemt no Valsts Kases 
vidēja termiņa aizņēmumu 87 948.00 
EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi 
simti četrdesmit astoņi euro, nulle centi) 
apmērā uz 5 gadiem ar Valsts Kases 
noteikto procentu likmi, pamatsummas 
atmaksu uzsākot ar 2018.gada martu, 
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programmas 2014.- 2020.
gadam  projekta Nr. LLI -010  “Dabas 
tūrisms visiem”  īstenošanai, aizņēmu-
ma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/6 
no 08.06.2017. par nekustamā īpašuma 
Dārza ielā 8-4, Skrundā, izsoli.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašumu Ventas 
ielā 2A, Skrundā, Skrundas novadā, ar 
nosacīto cenu 6800.00 EUR (seši tūksto-
ši astoņi simti euro).

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Blantiņi” Rud-
bāržu pagastā zemes ierīcības projektu 
zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Ķioļi” Skrun-
das pagastā zemes ierīcības projektu 
zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Stabiņi” 
Skrundas pagastā zemes ierīcības pro-
jektu zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Laucenie-
ki” Rudbāržu pagastā zemes ierīcības 
projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome nolēma sadalīt Satiksmes 
ministrijai VAS „Latvijas dzelzceļš” 
personā lietošanā esošo nekustamo 
īpašumu Skrundā, Skrundas novadā, un 
atdalīt zemes vienību Stacijas ielā 4A, 
Skrundā, kas zemesgrāmatā reģistrējams 
kā atsevišķs īpašums.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Purenes” Jaunmuižā, Skrundas  

pagastā, un atdalāmai zemes vienībai 
9.9 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 
„Nārbulīši”, Skrundas pagasts, Skrun-
das novads, LV-3307. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Austriņi” Rudbāržu  pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 1.1 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunaustri-
ņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome noteica zemes vienības daļai 
„Pankopi” Skrundas pagastā 9.99 ha 
platībā, lietošanas mērķi - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome grozīja Skrundas novada domes 
27.06.2013. sēdes (protokola Nr.3, 14.§) 
lēmuma „Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamam īpašumam 
„Paegļi” Skrundā un nosaukuma pie-
šķiršanu” 2.2.punktu. 

Dome grozīja Skrundas novada domes 
25.07.2013. sēdes (prot. Nr.4, 21.§) 
lēmuma „Par zemes ierīcības projekta 
„Krasti” Raņķu pagastā apstiprināšanu” 
2.2.punktu. 

Dome grozīja Skrundas novada domes 
27.04.2017. sēdes (prot. Nr.4, 23.§) lē-
muma „Par zemes vienības daļas Dārza 
ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, zemes 
lietošanas mērķa noteikšanu” 2.2.pun-
ktu.un 3.1.punktu.

Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kār-
tībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu no 1 personas, nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu par laika 
periodu no 26.11.2015. līdz 29.06.2017. 
par nekustamo īpašumu, kurš atrodas 
Skrundas pagastā.

Dome izdarīja grozījumus Skrundas 
novada pašvaldības īpašumu atsavināša-
nas un iznomāšanas komisijas nolikumā 
(apstiprināts ar Skrundas novada domes 
2015.gada 30.decembra lēmumu).

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma anulēt 1 personai dek-

larēto dzīvesvietu Noliktavas ielā 12-2, 
Skrundā. 

Informāciju apkopoja  Kristine 
Vērdiņa, projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem jūnijā
Neievēro saistošos 
noteikumus

Skrundas autoostā izteikts mutisks 
brīdinājums par smēķēšanu tai nepare-
dzētā vietā. 6.jūnijā apsekojot Skrundas 
pilsētas teritoriju, pie lielveikala “Aibe” 
atrasts gulošs vīrietis. Vīrietis atradās 
stiprā alkohola reibumā. Uzsākta admi-
nistratīvā lietvedība. 7.jūnijā, apsekojot 
Skrundas tirgošanās vietas, konstatēts 
viens pārkāpums, kur tirgotājs tirgojās 
bez saskaņošanas, kā arī darīja to nepare-
dzētā vietā. Savukārt 8.jūnijā apsekojot 
Skrundas pilsētas teritoriju, Liepājas ielā 
pamanīts kāds manāmi iereibis vīrietis, 
kurš uz gājēju ietves izdomāja nokārtot 
savas dabiskās vajadzības. Uzsākta 
administratīvā lietvedība. Par atraša-
nos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī 
aizrādījums junijā izteikts vairākām 
personām. 16.jūnijā apsekoti nesakoptie 
īpašumi Rudbāžos. Diviem īpašumiem 
būvvalde sastādīja aktus un informācija 
nodota zemes īpašniekiem. 19.jūnijā sa-
ņemta informācija par kādu Dzeldas ie-
dzīvotāju, kurš alkohola reibumā traucē 
strādāt Nīkrāces pārvaldes darbiniekiem. 
Vīrietis vēlāk atrasts Dzeldas dārziņos. 
Šoreiz situācija atrisināta ar mutvārdu 
aizrādījumu. Jūnijā apsekoti vairāki 
nesakoptie īpašumi. Vairākos īpašumos 

īpašnieki, atsaucoties uz mutvārdu aiz-
rādījumu, zāli līdz svētkiem nopļāva, bet 
vairākiem zemes īpašniekiem uzsākta 
administratīvā lietvedība par teritorijas 
nesakopšanu.22.jūnijā veicot videonovē-
rošanu, pamanīts kāds manāmi iereibis 
vīrietis. Viņš sēdējis pie veikala “Jumis” 
galdiņiem, pats nespējis saviem spēkiem 
piecelties, kā arī savas dabiskās vajadzī-
bas bija nokārtojis savās biksēs. Uzsākta 
administratīvā lietvedība.

Nodrošina 
sabiedrisko kārtību 

Sabiedriskā kārtība nodrošināta visās 
pašvaldību vēlēšanas dienās. Būtiski 
pārkāpumi netika konstatēti. Nodrošinot 
kārtību Dzeldā teātra uzveduma laikā22.
jūnijā, saņemta sūdzība par vairākām 
iereibušām personām, kuras traucēja 
teātra uzvedumu Dzeldas centrā. Vie-
nai personai sastādīts administratīvais 
protokols. Līgo vakarā Skrundā pilsētas 
estrādē notika balle. Šoreiz balles laikā 
notika daudz vairāk nekārtību nekā pērn. 
Jaunieši bija pārmērīgi lietojuši alkoho-
liskos dzērienus. Notika vairāki kautiņi 
ar vairākiem cietušajiem. Sastādīti vai-
rāki administratīvie protokoli, iesaistīta 
arī Valsts policija. 26.jūnijā apsekojot 
Skrundas pilsētas teritoriju, pamanītas 
vairākas nepareizi novietotas automašī-

nas. Šoreiz - mutisks brīdinājums.

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

Jūnijā vairākas reizes saņemta infor-
mācija par sabrauktiem meža dzīvnie-
kiem. Informācija nodota attiecīgajiem 
dienestiem. Saņemta informācija par 
pazudušu cilvēku Skrundā. Pazudušais 
cilvēksatrasts. Sniegta palīdzība Skrun-
das bāriņtiesai vairāku personu nogādā-
šanā krīzes centrā. 20.jūnijā apsekojot 
Skrundas pilsētas teritoriju, pamanīts 
kāds vīrietis, kurš vada velosipēdu pa-
matīgā reibumā. Uzsākta administratīvā 
lietvedība un informācija nodota Valsts 
policijai. Valsts policijai palīdzēts atrast 
varākus Skrundas novada iedzīvotājus.

Uzvedas neadekvāti
5.jūnijā saņemta informācija, ka 

Skrundā kāda sieviete uzvedas neadek-
vāti, lamājas necenzētiem vārdiem, 
grūstās un spļaudās. Aizbraucot uz no-
tikuma vietu, konstatēts, ka sieviete tai 
brīdī uzvedas neadekvāti. Izsaukta ātrā 
neatliekamā medicīniskā palīdzība un 
sieviete tika nogādāta Liepājas Piejūras 
slimnīcā.

Ziņo par zādzībām
6.jūnijā ziņots par nozagtu malku 

Rudbāžu pagastā. 14.jūnijāSkrundā, 

kādā apģērbu veikalā, Krievijas Federā-
cijas pilsone izdarījusi zādzību. Atklājās 
arī, ka sievietei ir beigusies uzturēšanās 
atļauja Latvijas teritorijā. Informācija tā-
lāk nodota atbildīgajiem dienestiem. Sa-
vukārt 15.jūnijā noskaidrotas personas, 
kuras pirms kāda laika izdarīja zādzību 
veikalā “Elvi”. 28.jūnijā Rudbāžos no-
zagts elektrības kabelis. Vainīgā persona 
noskaidrota, kabelis atdots īpašniekam.

Saņem dažādas 
sūdzības

Jūnijā policijai nācies izskatīt sūdzību 
par kādu vīrieti, kurš sievietei izteicis 
dažādus draudus. 9.jūnijā saņemta in-
formācija par kādu automašīnu Skrundā, 
kurai, iespējams, nav izieta tehniskā 
apskate. Informācija apstiprinājās. Savu-
kārt kāda sieviete sūdzējusies, ka viņai 
pļāvējs nepareizi nopļāvis zāli. 
20.jūnijā saņemta sūdzība no Rudbār-
žiem par nenopļautu zāli kādā pamestā 
īpašumā. Īpašnieks jau ir brīdināts. Ja 
īpašums netiks sakopts, tiks uzsākta 
administratīvā lietvedība. 20.jūnijā bijusi 
arī sūdzība, ka kādā privātmājā atrodas 
nevēlama persona. Aizbraucot uz notiku-
ma vietu, nevēlamā persona no īpašuma 
izraidīta. Tiek skaidroti arī apstākļi par 
sakostu suni. Iedzīvotāji sūdzējušies arī 
par nemitīgām ballītēm kādā sociālās pa-

līdzības mājā. Tāpat policijas redzeslokā 
nonācis kāds vīrietis, kurš alkohola rei-
bumā traucējis nakts mieru un ar ķieģeli 
mēģinājis izsist dzīvokļa logus. Policija 
reaģējusi arī uz sūdzību par ģimenes 
konfliktu Rudbāžos. Savukārt par kārtējo 
ģimenes konfliktu Jaunmuižā uzsākta 
administratīvā lietvedība. Atkārtoti kāda 
ģimene skandalējusies arī Skrundā, kādā 
O.Kalpaka ielas dzīvoklī. Kāds vīrietis 
sūdzējies, ka viņa siltumnīcas apkārtnē 
staigā kaķi.  28.jūnijā saņemta sūdzība, 
ka Jaunmuižā kāds kaimiņš esot patva-
ļīgi pārbīdījis zemes robežas kupicu. 
Apstākļi tiek noskaidroti.

Pazaudētas un 
atrastas lietas

29.jūnijā saņemta informācija par pa-
zaudētu pasi. Ja kāds to ir atradis, lūdzu 
informēt Skrundas pašvaldības vai Valsts 
policiju. Skrundā Jāņu svētku dienās 
atrasts mobilais telefons – iphone 5 SE. 
Īpašnieku lūdzam vērsties Skrundas 
pašvaldības policijā.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs
Skrundā

15.jūlijā pl.18.00 Skrundas estrādē IV Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTS. 
Pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu „Sapņu pietura”. Ieeja: EUR 3.00; 
koncerta dalībniekiem – bez maksas.         

16.jūlijā pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta bāzē notiks ģimeņu sacensības 
pludmales volejbolā 2 : 2.

No 29. – 30. jūlijam  tautas deju festivāls „Griežam danci!”. 29. jūlijā 
pl.18.00 Skrundas estrādē SVĒTKU KONCERTS. Pl.22.00 Skrundas estrādē 
zaļumballe kopā ar grupu „Neoplāns”. Ieejas maksa - EUR 5.00; festivāla 
dalībniekiem – bez maksas.

No 7. – 11. augustam Skrundā notiks bērnu dienas nometne „VASARAS 
SKOLIŅA”. Aicinām piedalīties Skrundas novada bērnus no 7 līdz 10 gadu 
vecumam. Tiekamies 7. augustā pie Skrundas kultūras nama. Lūgums pieteik-
ties līdz 1. augustam, zvanot pa t.29427990 (Inese) vai personīgi pie Gunitas 
Bivbānes Skrundas kultūras nama 2. stāvā, vai pa t.26114629.

12.augustā pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta bāzē notiks 8.Skrundas 
novada atklātās vasaras sporta spēles

13.augustā Skrundas novadā kapusvētku svētbrīži Skrundas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē. Pl. 11.00 Skrundas baznīcas kapsētā (Svētbrīdis notiks 
baznīcā pēc ierastās kapusvētku kārtības); pl. 12.00 Klūgu kapsētā; pl.12.30 
Pidraišu kapsētā; pl.13.00 Kasparleišu kapsētā.

17.augustā pl.14.00 parkā aiz kultūras nama notiks Senioru dārza svētki. 
Līdzi ņemt groziņu un labu garastāvokli. 

25.augustā pl.22:00 Skrundas estrādē vasaras noslēguma zaļumballe kopā 
ar grupu „Apvedceļš”. Ieejas maksa EUR 5.00

Rudbāržos
22.jūlijā 10.00 Rudbāržu sporta laukumā minifutbols.
5.augustā 12.00 Rudbāržu pagasta netradicionālās sporta spēles.

Raņķos
6.augustā kapusvētki Raņķu pagasta kapsētās. Pl.12.00 Irbes kapos; pl.13.00 

Priednieku kapos; pl.14.00 Mazgaraušu kapos.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
HENRIETE PILDAVA 07.08.1933. 01.06.2017.
ANTONIJA TREIMANE 13.03.1938. 08.06.2017.
PĒTERIS ZAMBARS 25.07.1957. 05.06.2017.
ALISE ROZE 14.01.1928. 08.06.2017.
VALENTĪNA STUPELE 01.10.1928. 10.06.2017.
LŪCIJA CĀZERE 18.12.1931. 10.06.2017.
DZIDRA BRIEDE 19.08.1926. 13.06.2017.

Mūžībā pavadīti 7 mūsu novada iedzīvotāji.

Skrundas novada 
dzimtsaraksts ziņo

Jūnija mēnesī Skrundas novadā reģistrēti 5 jaundzimušie: 2 mei-
tenītes - Marija Keita un Kristīne - un 3 puisīši - Rojs, Aleksandrs 
un Matīss.

Skrundas novada jaunieši mācās darot
Biedrība “Ventas krasti” īsteno-

jusi projektu “Štābiņš - brīvā laika 
programma bērniem” (līgums Nr. 
7.5/P/17/23), kura ietvaros, pateico-
ties nodibinājuma “Fonds “Ziedot.
lv”” finansiālam atbalstam, sniegta 
iespēja Skrundas novada bērniem un 
jauniešiem nedēļas garumā piedalīties 
aizraujošā brīvā laika programmā 
“Štābiņš” gan Skrundā, gan Rud-
bāržos.

Brīvā laika programma “Štābiņš” 
tika veidota, ievērojot neformālās iz-
glītības pamatprincipus, uzsvaru liekot 
uz mācīšanos darot, tādēļ visas nedēļas 
garumā gan Skrundā, gan Rudbāržos 
programmas dalībnieki darbojās daudzās 
darbnīcās, kurās guva turpmākai dzīvei 
noderīgas prasmes. Katru dienu spēlējām 
komandu saliedējošas spēles, kas veici-
nāja iespēju iepazīt katru līdzgaitnieku, 
uzlabojot katra programmas dalībnieka 
spēju sadarboties. Tāpat darbojāmies 
daudzveidīgās radošās darbnīcās, snie-
dzot iespēju programmas dalībniekiem 

apgūt jaunas prasmes, pielietojot daudz-
veidīgus, mūsdienīgus materiālus.

Apguvām arī prasmes gatavot pusdie-
nas lielai ģimenei, kā arī galda klāšanas 
kultūru. Būtisks uzsvars tika likts uz 
āra dzīves un sportiskām aktivitātēm, 
uzsverot kustības nozīmību. Neskatoties 
uz lietainajiem laika apstākļiem, prog-
rammas dalībnieki devās arī apkārtni 

izzinošos pārgājienos, pārliecinoties, ka 
Skrundas novadā ir daudz interesantu 
vietu un objektu. Daudzi pārgājiena da-
lībnieki atzina, ka uzzinājuši par tuvēju 
un tālāku apkārtni daudz interesantu 
faktu. 

Programmas noslēguma dienā devā-
mies izzinošā ekskursijā uz Kalvenes 
Zoo “Cīrulīši”, apmeklējām brīvdabas 
atpūtas taku “Kamenes”, baudījām 
svētku kliņģeri un cepām desiņas, 
pasniedzām sertifikātus un nozīmītes 
brīvā laika programmas “Štābiņš” da-
lībniekiem.

Ekskursija deva dalībniekiem iespēju 
iepazīt dabu un dažādus dzīvniekus, kā 
arī piedalīties dažādās atrakcijās un prāta 
spēlēs. Kopīgā svētku maltīte brīvā dabā 
bija jauks programmas noslēgums, kas 
nostiprināja komandas garu dalībnieku 
starpā.

Informāciju sagatavoja 
Eva Behmane, 

jaunatnes darbiniece

Bibliotēku ziņas jūlijam
Nīkrāces bibliotēkā līdz 20.jūlijam divas izstādes - Dzejniekam, tulkotā-

jam Jāzepam Osmanim - 85 (1932-2014); Rakstniekam, publicistam Arturam 
Heniņam - 85 (1932-2014).

Antuļu bibliotēka bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma dēļ līdz 20.jūlijam 
slēgta. 

Rudbāržu bibliotēka līdz 14.jūlijam  bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma 
dēļ slēgta. 

Raņķu bibliotēka bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma dēļ jūlijā slēgta. 
19. un 20. jūlijā Skrundas Bērnu un Skrundas Pilsētas bibliotēkas slēgtas. 

Darbinieces piedalās Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārā.

Bērnu vasaras nometne “Vasaras skoliņa”

Jau otro gadu biedrība “Ventas krasti” 
rīko bērnu dienas vasaras nometni-
radošās darbnīcas “Vasaras skoliņa”. 
Nometne norisināsies pa 5 dienām katrā 
Skrundas novada pagastā un Skrundas 
pilsētā. Aicinām nometnē piedalīties 

ikvienu novadā dzīvojošu bērnu vecumā 
no 7 līdz 10 gadiem. Visas aktivitātes 
nometnē ir bez maksas. Nometne jau 
notikusi Jaunmuižā. 

Nometnes dalībniekus lūdzam savlai-
cīgi pieteikties personīgi vai zvanīt pa 

norādītajiem tālruņiem.
“Vasaras skoliņa” notiks:
No 24. līdz 28.jūlijam Rudbāržos 

kultūras nama telpās. Pieteikties pie 
Inese Ozoliņas (t.26261729) vai Ineses 
Biliņecas (t.28651944) līdz 20.jūlijam.

 No 31. jūlija līdz 4. augustam Raņķos, 
sākumskolas telpās. Pieteikties pie Aijas 
Zemes  (t.265684403) līdz 27.jūlijam.

 No 7. līdz 11.augustam Skrundā kul-
tūras nama telpās, pieteikties pie Gunitas 
Bivbānes (t. 26114629) līdz 3.augustam.

 No 21.augusta līdz 25. augustam 
Nīkrācē saieta nama telpās, pieteikties 
pie Ingas Ezerietes, tālr. 22470402, vai 
Santas Knopkenas, tālr. 29254339, līdz 
17.augustam.

 Pieteikties uz jebkuru nometni un gūt 
sīkāku informāciju par nometnes dienas 
kārtību, paredzamām aktivitātēm un 
citiem interesējošiem jautājumiem var: 
pa tālr. 29427990 pie nometnes vadītājas 
Ineses Ivānes.

Nometni finansē AB banka un Skrun-
das novada pašvaldība.

Aicinām pieteikt Latvijas ainavu dārgumus
Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, Kultūras ministrija 
un Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pie-
dalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Lat-
vijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot 
ainavu dārgumu. Kopdarba rezultātā 
2018. gadā tiks izveidota elektroniska 
Latvijas ainavu dārgumu krātuve “Lat-
vijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, 
kurā tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā 
nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par 
Latvijas dabu un vēsturi, kas jāsaglabā 
nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas 
Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko 
uzskatām par īpašām Latvijas vērtībām, 
neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības 
statusa un diženuma. Tās ir ainavas, 
kuras vēlamies ierakstīt Latvijas vēs-
turē un nodot bērniem un mazbērniem. 

Piemēram, Pērses upes ieteka Daugavā, 
Mākoņkalns Rēzeknes novadā, Graudu 
iela Liepājas pilsētā vai Kaltenes jūrmala 
un ciems. 

Ainavu dārgumu krātuve taps vairākos 
posmos:

• pirmajā posmā no šī gada 15. jūnija 
līdz 2018. gada 14. februārim notiks 
ainavu pieteikšana un balsošana par 
pieteiktajām ainavām.  Ainavas, kas bal-
sošanā un ekspertu padomes vērtējumā 
gūs lielāko punktu skaitu, tiks iekļautas 
LNB ainavu dārgumu krātuvē un par tām 
tiks vākta papildus informācija: atmiņu 
stāsti, vēsturiski fotoattēli, vēlējumi 
nākotnei; 

• otrajā posmā no 2018.gada 15.feb-
ruāra līdz 14.augustam paredzēta ai-
navu dārgumu krātuves izveide LNB 
digitālajā vidē, pārvietojamas izstādes 
sagatavošana, kā arī Eiropas Padomes 

Ainavu balvas nacionālā atlase;
• trešajā posmā no 2018.gada 15.au-

gusta līdz 15.decembrim notiks reģio-
nālās izstādes, diskusijas un noslēguma 
pasākums LNB, kā arī priekšlikumu 
gatavošana ainavu dārgumu iekļaušanai 
Latvijas Kultūras kanonā. 

Pieteikumus ainavu dārgumiem 
līdz 2017.gada 15.jūlijam var aizpil-
dīt elektroniski tīmekļvietnē www.
ainavudargumi.lv. 

Ja pieteicējam nav pieejams internets 
un/vai nepieciešama palīdzība formas 
aizpildīšanā, objektus iespējams pieteikt 
tuvākajā publiskajā bibliotēkā un saņemt 
bibliotēkas darbinieku konsultāciju. Pie-
teikumam var izmantot arī izdrukājamu 
un aizpildāmu papīra formu, kuru pēc 
aizpildīšanas var ieskenēt un nosūtīt uz 
e-pasta adresi ainavudargumi@varam.
gov.lv.

Nākamais Skrundas novada 
pašvaldības informatīvais 

izdevums iznāks 8.septembrī

Laulību Skrundas muižā, kultūras 
namā un citur ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas reģistrējuši 9 pāri: viens 
mūsu novada pāris, 3 no Rīgas, 2 no 
Liepājas un pa vienam no Aizputes, 
Daugavpils un Ēdoles.

Lai dienas pilnas mīlestī-
bas un prieka vecākiem un 
mazulīšiem!
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