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Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte, Attīstības nodaļas 
vadītāja

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies 
projektā “PROTI un DARI!” 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Skrun-
das novada pašvaldības Attīstības nodaļa 
„Ēnu dienas” ietvaros uzņēma divus 
jauniešus - Rihardu Brūveri un Sanitu 
Paulovsku, kuri mācās Nīkrāces pamat-
skolā. Tā kā darbi ikdienā mēdz mainīt 
notikumu gaitu, ēnām bija uzdevums 
izpētīt saziņas veidus ar iedzīvotājiem. 
Santa pētīja Skrundas novada pašvaldī-
bas informatīvo izdevumu „Skrundas 
novads”, bet Rihards pētīja informāciju 
internetā par Skrundas novada pašval-
dību. 

Vidēji mēnesī pašvaldības mājas lapu 
apmeklē 1355 apmeklētāji. Iedzīvotāji 
internetā meklē dažādu informāciju, 
cits ieskatoties paredzēto pasākumu 
afišā, cits meklējot pašvaldības speciā-
listu kontaktus, cits pārlapojot virtuāli 
informatīvā izdevuma lapas, cits smalki 
studējot saistošos noteikumus. Skrundas 
novada mājas lapā www.skrundasno-
vads.lv sadaļu Jautā, kā nākamo soli aiz 
sadaļas Sākumlapa vidēji mēnesī apmek-
lē 461 reizi. Tas liecina, ka iedzīvotāji 
vēlas uzdot jautājumu, bet, iespējams, 
visvairāk interesē, ko citi vēlas zināt 
un kāda atbilde ir sniegta uz konkrēto 
jautājumu. Laika posmā no 2012. gada 
aprīļa mēneša, kad tika izveidota sadaļa 
Jautā, 326 iedzīvotāji ir izmantojuši 
iespēju un uzdevuši jautājumu ar in-
terneta starpniecību. Atbildes uz jautā-
jumiem sagatavo sabiedrisko attiecību 
speciālists sadarbībā ar attiecīgās jomas 
pārstāvošo speciālistu vai pašvaldības 
vadītāju. Šie ir tikai publiski uzdotie 
jautājumi. Uzdodot jautājumu ar mājas 
lapas starpniecību, ir iespēja izvēlēties, 
vai šo jautājumu uzdot publiski vai pri-
vāti. Ja jautājums ir privāti, tad atbilde 
tiks sniegta tikai jautājuma uzdevējam. 
Skrundas novada pašvaldības speciālisti 
ik dienas atbild uz daudziem un dažā-
diem jautājumiem. Valsts un pašvaldības 
vienoto klientu apkalpošanas speciālists 
ir viens no tiem pašvaldībā, kam dienas 
laikā tiek uzdots visvairāk jautājumu, un 
gadās, ka šie jautājumi pat nav saistīti ar 
pašvaldības darbu. 

Pavasaris ir laiks, kad tiek rīkotas 
iedzīvotāju sapulces, deputātu un spe-
ciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, tādēļ 
Skrundas novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus uzdot jautājumus speciā-
listiem, zvanot, rakstot uz e-pastiem, un 
negaidīt, kad jautājums vai problēma 
ir samilzusi, bet nākt uz pašvaldību un 
jautāt, runāt, risināt lietas. Paldies visiem 
tiem iedzīvotājiem, kas ir vērsušies ar 
jautājumiem pie mums. Ir lietas, problē-
mas, kas ir ātri atrisināmas, bet daudzām 
problēmām cēlonis ir meklējams tālu 
pagātnē, un mūsdienās straujā normatīvo 
aktu maiņa liedz vai kavē to atrisināt.

Lai pavasaris rosina visus radošām 
iecerēm un jauniem darbiem!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 
29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata 
meistara un neesi reģistrēts Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā (NVA) kā bez-
darbnieks, piesakies atbalstam projektā 
“PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda finansē-
tais projekts “PROTI un DARI!”, 
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka 
katram projektā iesaistītam jaunietim 
tiek sniegts individuāls, tieši viņam 
domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša 
prasmēm, interesēm, iespējamiem 
attīstības virzieniem un vajadzībām, 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo 
pasākumu programma, piedāvājot pie-
mērotus atbalsta pasākumus, kas var 
ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un 
ikdienas mācīšanās, speciālistu konsul-
tācijas (psihologs, karjeras konsultants 
u. c., izņemot ārstniecības personālu), 
dalība pasākumos (nometnes, semināri, 
sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), 
brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko 
organizāciju un jauniešu centru aktivitā-
tēs, pasākumos un projektos, profesijas 
specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes 
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profe-
sionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu 
pie amata meistara, iesaiste vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski 
pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar in-
validitāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu 
individuālu pasākumu programmu, var 
tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs 
programmas vadītāji un mentori – iz-

glītības un jaunatnes lietu speciālisti, 
jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu 
izglītības iestāžu darbinieki, karjeras 
konsultanti un citu jomu un nozaru pār-
stāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs 
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar 
interesantiem un daudzveidīgiem cilvē-
kiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev 
vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves 
panākumiem.

Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jau-
niešiem, kuri var piedalīties projektā, 
tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli 
un mainīt savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas 
jauniešu prasmes un veicināt viņu iesais-

ti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie 
amata meistara, Nodarbinātības valsts 
aģentūras vai Valsts izglītības attīstības 
aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas 
projektu pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bez-
darba samazināšanas pasākumos, kā arī 
nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā.

 Vairāk informācijas par projektu 
“PROTI un DARI!” var iegūt, sazinoties 
ar Skrundas novada pašvaldības jau-
natnes lietu speciālisti Baibu Eversoni 
(tālruņa nr. 29852292).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savie-

nības fondu 2014.-2020.gada plānošanas 
perioda darbības programmas „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā at-
balsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto 
NEET jauniešu prasmes un veicināt 
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jau-
natnes starptautisko programmu aģentū-
ra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 Informāciju sagatavoja: 
Baiba Eversone, 

Skrundas novada pašvaldības 
jaunatnes lietu speciāliste

Skrundas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos

Gatavojoties pašvaldību vēlēšanām, 
kas notiks šā gada 3. jūnijā, Skrundas 
novadā tiks atvērti 4 vēlēšanu iecirkņi.

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un 
novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likumu, Skrundas no-
vada vēlēšanu komisija izsludina vēlēša-
nu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu 
pieteikšanos šādos vēlēšanu iecirkņos:

• 563. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās 
vietu: ”Sākumskola”, Raņķi, Raņķu 
pagasts, Skrundas novads;

• 565. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās 
vietu: ”Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads;

• 560. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās 
vietu: ”Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrā-
ces pagasts, Skrundas novads;

• 550. vēlēšanu iecirknis ar atrašanās 
vietu: Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas 
novads.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 
kandidātu pieteikumus līdz 2017. gada 
15. martam pl.17.00 iesniegt Skrundas 
novada pašvaldības Raņķu pakalpojumu 
pārvaldē, ”Sākumskola”, Raņķos, Raņķu 
pagastā, Skrundas novadā; Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldē, Dzeldā, Nīkrāces 
pagastā, Skrundas novadā; Rudbāržu 
pakalpojumu pārvaldē, ”Dārdedzes”, 
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā; Skrundas novada pašvaldībā, 
Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas no-
vadā.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus 

pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu 

partiju apvienībām, 
2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk 

kā desmit vēlētāji, 
3) attiecīgās republikas pilsētas vai 

novada vēlēšanu komisijas loceklim. 
Katras partijas vai partiju apvienības, 

vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas 
locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu 
skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks 
par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vidējā izglītība, 
3) kurš nav pieteikts par deputāta 

kandidātu vai nav kandidātu saraksta 
iesniedzējs, 

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Sa-
eimas vai attiecīgās republikas pilsētas 
domes vai novada domes deputāts, 

5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu 
komisijas loceklis.

Pieteikums iesniedzams pašvaldības 
vēlēšanu komisijai tās noteiktajā ter-
miņā.  Pieteikumā norādāms komisijas 
locekļa kandidāta vārds, uzvārds, per-
sonas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa 
numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu 
gatavošanā un rīkošanā agrāk. 

Parakstot pieteikumu, kandidāts ap-
liecina, ka piekrīt savu personas datu 
apstrādei, apņemas pildīt savus pienāku-
mus, ievērojot likumus, Centrālās vēlē-

šanu komisijas instrukcijas, lēmumus un 
rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu 
datu aizsardzību atbilstoši Fizisko perso-
nu datu aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē 
pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir 
tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, 
turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks 
par klātesošo pašvaldības vēlēšanu ko-
misijas locekļu absolūto balsu vairāku-
mu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir 

Atgādinājums
Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt 

Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības, kā 
arī SIA "Skrundas komunālā saimniecība" speciālistu 
tikšanos ar iedzīvotājiem.

6.martā pl.16.00 Lēnās, pl.17.00 Nīkrāces atpūtas 
centrā.

7.martā pl.15.00 Sieksātes bibliotēkā, pl.17.00 
Rudbāržu kultūras namā.

16.martā pl.15.00 Ciecerē pie SIA "Inita" veikala, 
pl.15.45 Kušaiņos pie trenažieriem, pl.17.00 
Plostniekos.

Bet 21. martā paredzētā tikšanās Raņķos tiek pārcelta 
uz 22.martu pl. 17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē.

 
Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada 

domes deputāti un pašvaldības speciālisti varētu labāk 
sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi sūtīt 
uz e-pasta  adresi dome@skrunda.lv

vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 

kandidāta pieteikuma veidlapa ir pie-
ejama CVK mājas lapā www.cvk.lv un 
Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces pakalpoju-
mu pārvaldēs, kā arī Skrundas novada 
pašvaldībā.

Māris Benefelds, 
Skrundas novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētājs
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Rakstnieks satiek lasītāju
Skrundas Bērnu bibliotēka sadarbībā 

ar Skrundas novada pašvaldību veik-
smīgi startējusi Latvijas Kultūrkapitāla 
fonda kultūras projektu konkursā nozarē 
Literatūra. Iesniegtajam projektam 
„Rakstnieks satiek lasītāju” piešķirts 
520 eiro finansējums. Šis finansējums 
paredzēts literātu honorāriem, un jau 
aprīlī un maijā ar Skrundas sākumsko-
las skolēniem tiksies rakstnieces Evija 
Gulbe, Luīze Pastore un Māra Cielēna, 
bet vidusskolēnus uz sarunu aicinās 
tulkotāja Dace Meiere. 
Pārreģistrācija 
pašvaldības dzīvokļu 
reģistrā

Skrundas novada Domes Dzīvokļu 
komisija aicina Skrundas novada iedzī-
votājus veikt pārreģistrāciju Dzīvokļu 
rindā palīdzības saņemšanai dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā, ja šī palīdzība 
ir aktuāla. Pārreģistrācija jāveic līdz š.g. 
30. aprīlim, ierodoties Skrundas novada 
pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā pie 
Ingas Freimanes, Dzīvokļu komisijas 
sekretāres vai pakalpojumu pārvalžu 
vadītājiem Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces 
pagastos vai uz e-pastu: inga.freimane@
skrunda.lv,. Sīkāka informācija pa tele-
fonu: 63350451.
Advokātu bezmaksas 
konsultācijas

No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 
150 zvērināti advokāti Advokatūras 
dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas 
juridiskās konsultācijas visā Latvijā, šo-
gad īpaši veltot uzmanību bērnu interešu 
aizstāvībai. Latvijas Zvērinātu advokātu 
padome mājaslapā www.advokatura.lv 
ir publiskojusi sarakstu ar Advokatūras 
dienu konsultāciju sniedzējiem un aicina 
iedzīvotājus pieteikties.

Mājputnu īpašniekiem!
Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas 

Savienības valstīs ir konstatēta augsti 
patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti 
biodrošības pasākumi, Zemkopības 
ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem visiem mājputnu 
īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja 
saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi 
mājputni) Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan 
novietne un jāsniedz informācija par 
putnu skaitu divreiz gadā uz 1.janvāri 
un 1.jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu 
īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemko-
pības ministrijas Klientu apkalpošanas 
centros (ZM KAC), iesniedzot elek-
troniski vai papīra formā ganāmpulka 
kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus 
paziņojot par mājputnu skaitu novietnē, 
iesniedzot pārskatu par stāvokli ganām-
pulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī 
elektroniski, izmantojot Elektronisko 
ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) (tikai 
tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija 
reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnie-
guši pārskatu, jāņem vērā, ka gadījumā, 
ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bi-
jušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no 
novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, 
kurā tiks turēti mājputni, tad, norādot 
jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāak-
tualizē vēlreiz šo mājputnu skaits visās 
novietnēs.

Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja 
putnu gripa tiks konstatēta novietnē, 
kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, 
tā nevarēs saņemt kompensāciju par 
slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, 
zvanot pa tālruni: 67027240 vai rakstot 
uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv, vai 
apmeklējot klātienē LDC esošās filiāles. 
Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un ve-
terinārā dienesta aktuālajai informācijai 
par putnu gripu tīmekļvietnē http://www.
zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-
dienests/#jump

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu 
pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pa-
sākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 03.04.2017. līdz 03.05.2017.  
Projektu konkursa 2.kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 423340,34 

euro. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas 

stiprināšanai” (atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam1 līdz 80 %).
Projektu īstenošanas termiņš:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku 

atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Pārējiem projektiem – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 

pieteikšanās 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).

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās at-
tīstības stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu 
projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://
www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienes-
ta mājaslapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/
leader/biedriba-darisim-pasi/.

Kontaktinformācija: Koordinatore Ieva Birbele 
Mob. tālr.: 29463295, Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga

E-pasts: darisim.pasi@gmail.com, mājaslapa: www.darisimpasi.lv 
1 Kopprojekts – MK not. Nr. 590 (13.10.2015.) „Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 6.4. punkts.

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu 
pieteikumu konkursu

Biedrība “Darīsim paši!” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīko 
semināru par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, 
izmantojot LEADER programmas un Kuldīgas biznesa inkubatora iespējas.

2017.gada 7.martā Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda)
2017.gada 8.martā Alsungas kultūras namā (Ziedulejas iela 1, Alsunga)
2017.gada 9.martā “Mārtiņzāle”, Kuldīgā (Pilsētas laukums 4, 2.stāvs) 
Programma:
10.30 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija
11.00 – 11.30  Kas ir Biznesa inkubators un kā tas var palīdzēt Tavai 

idejai izaugt par pelnošu biznesu? – Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja 
Līga Raituma

11.40 – 12.40  Atbalsta saņemšanas iespējas un nosacījumi aktivitātē 
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (uzņēmējdarbības projekti 
LEADER programmā) - biedrības “Darīsim paši!” koordinatore Ieva Birbele

12.50 – 13.50   Projektu vērtēšanas kritēriji - biedrības “Darīsim paši!” 
projekta asistents Modris Zaķis

14.00 – 14.30  Tiešo maksājumu atbalsta nosacījumi un lauku attīstības 
programmas aktualitātes – Lauku atbalsta dienesta RLP vadītājs Ģirts Osis

13.50 – 15.00  Individuāli jautājumi, konsultācijas un diskusijas pie 
kafijas tases.

Pieteikšanās semināram: sūtot e-pastu uz darisim.pasi@gmail.com, no-
rādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju, semināra datumu vai zvanot 
pa tālr. 29463295.

Uzsāc savu uzņēmējdarbību 
vai pilnveido esošo

Elektrotīkla attīstībā ST ieguldīs 
visos reģionos

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību, 
AS “Sadales tīkls” visos Latvijas reģionos ieguldīs 106 miljonus eiro, 
paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi uzņēmu-
miem un iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad elektrotīkla attīstībā AS “Sadales 
tīkls” plāno ieguldīt 106 miljonus eiro un atjaunot 873 km vidējā sprieguma 
elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē 
ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 203 km garumā, atjaunot zemsprie-
guma elektrolīnijas 890 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 
711 transformatoru apakšstacijas. Aktuālā informācija par lielākajiem 
investīciju projektiem konkrētos reģionos pieejama AS “Sadales tīkls” 
mājaslapā http://ejuz.lv/blg

Elektroenerģijas lietotāju prasība ir augsts elektroapgādes drošums, tādēļ 
pastiprinātu uzmanību AS “Sadales tīkls” pievērš savlaicīgai 110/20/10kV 
apakšstaciju atjaunošanai un jaunu apakšstaciju izbūvei, jo tās ir drošas 
elektroapgādes garants. Apakšstacijas nodrošina elektroapgādi vairākiem 
tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem, kā arī to 
rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas 
lietotājus. 

AS “Sadales tīkls” darbinieki uztur regulāru komunikāciju ar pašvaldībām. 
Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka pašvaldības novērtē klātienes tikšanās 
kā lietderīgas, jo dalībnieku skaits pieaug un tajās piedalās dažādu pašval-
dības struktūrvienību un uzņēmumu vadītāji, pagastu pārvalžu vadītāji un 
citi speciālisti, kuriem ikdienas darbs ir saistīts ar attīstības plānu izstrādi, 
būvdarbu veikšanu un kontroli u.c. saimnieciskajiem un ekonomiskajiem 
jautājumiem.. Jomas, kuras pašvaldībām ir svarīgākās, ir investoru piesaiste, 
iedzīvotāju elektropiegādes jautājumu sakārtošana, kā arī vienlaicīga būv-
darbu veikšana un attīstības plānu saskaņošana.

Ļoti liela nozīme ir savlaicīgai informācijas apmaiņai ar pašvaldībām 
par plānotajiem ielu, ceļu vai inženierkomunikāciju rekonstrukciju projek-
tiem. Saskaņojot elektrotīkla attīstības darbus ar pašvaldībās plānoto, var 
iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņotas darbības vienlaicīgai 
rekonstrukcijas darbu veikšanai un tādejādi nodrošina optimālu investīciju 
ieguldījumu, kas veido pamatu teritorijas attīstības ilgtermiņa plāniem un 
veicina projektu kopējo izmaksu samazināšanos.

Dialogs starp AS “Sadales tīkls” kā elektroenerģijas sadales pakalpojumu 
sniedzēju un pašvaldībām, kas visprecīzāk zina savās administratīvajās 
teritorijās izvietotos objektus un infrastruktūru, ir saimnieciski pareizas 
prakses piemērs, kā rezultātā ieguvēji ir visi pašvaldību iedzīvotāji. Regulāra 
komunikācija dod iespēju pašvaldībām izprast AS “Sadales tīkls” attīstības 
pamatvirzienus un galveno procesu norisi, savukārt AS “Sadales tīkls” no 
pašvaldībām saņem konstruktīvus ierosinājumus par uzņēmuma procesu 
un pakalpojumu pilnveidošanu. 

 “Katru gadu pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma 
un ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 
km garumā. Atbilstoši pieejamajam finansējumam tas ir minimālais ap-
joms, kuru AS “Sadales tīkls” ir novērtējusi kā kompromisa variantu starp 
iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla 
atjaunošanā,” skaidro AS “Sadales tīkls” izpilddirektors Andis Pinkulis. 
“Aptuveni 50%  no valsts kopējā elektrotīkla vēl aizvien ir “padomju 
laika mantojums” un tas vairs neatbilst ne klientu mūsdienu vajadzībām 
un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju 
apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, kur 
bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir 
tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir plaši 
jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība. Tādēļ atbilstoši 
pieejamajam finansējumam AS “Sadales tīkls” turpina plānveidīgi atjaunot 
un rekonstruēt elektrotīklu,” norāda A. Pinkulis.

Papildu informācija: Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls” Preses sekretāre

Tālr. 67728823

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 

jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 

No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 29425676, 29920594 vai www.vtua.gov.lv

Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Skrundas

Dzelda 17.07. 11:00 17.08. 11:00 "Rītumi"
Lēnas 17.07. 12:30 17.08. 13:00 "Lēnu centrs"
Raņķu pag. 19.07. 10:30 "Dārznieki" (pie darbnīcām)
Sieksāte 05.04. 13:00 01.06. 14:00 16.08. 14:00 "Dravnieki" (pie darbnīcām)
Rudbārži 05.04. 14:30 01.06. 13:00 19.07. 13:00 "Darbnīcas iela 5"
Kušaiņi 21.08. 11:00 Kušaiņu iela 9 (pie darbnīcām)
Jaunmuiža 05.04. 16:00 17.07. 14:30 21.08. 13:00 Jaunmuižas iela 3 (pie darbnīcām)
Skrunda 01.06. 10:30 Brīvības iela 4
Rūnaiši 01.06. 15:00 "Rīti" (pie darbnīcām)
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2017.gada 23. februāra domes sēde
SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” norakstīt debitoru parādu 
juridiskai personai par kopējo summu 
3567.32 EUR (trīs tūkstoši pieci simti 
sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit divi 
centi) un fiziskai personai par kopējo 
summu 2604.28 EUR (divi tūkstoši seši 
simti četri euro, divdesmit astoņi centi) 
un izslēgt viņus no debitoru saraksta.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome pārdot par brīvu cenu nekusta-
mos īpašumus: „Pumpuri”-19 Skrundas 
pagastā ar kopējo platību 71.1 m2 par 
1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti 
euro), Graudu ielā 7, Rudbāržos, ar ko-
pējo platību 0.3145 ha par 600.00 EUR 
(seši simti euro, nulle centi), „Graudiņi” 
Rudbāržos ar kopējo platību 1.31 ha par 
1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti 
euro, nulle centi). Dome pārdos izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
Graudu ielā 4, Rudbāržu pagastā, ar no-
sacīto cenu 2000.00 EUR (divi tūkstoši 
euro, nulle centi).

Dome nolēma izbeigt ar 1 personu 
noslēgto nomas līgumu garāžai Skrundas 
novadā.

Dome sadalīs nekustamo īpašumu 
„Aizvēji” Nīkrāces  pagastā, atdalāmai 

zemes vienībai 29.0  ha platībā piešķirs 
jaunu nosaukumu „Meža Aizvēji”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 
LV-3320. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome sadalīs nekustamo īpašumu 
„Jaunbirži” Rudbāržu pagastā, atdalā-
mām zemes vienībām: 2.5  ha platībā, 
4.7  ha platībā un 1.8  ha platībā pie-
šķirs jaunu nosaukumu „Meža Birži”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3325. Zemes vienībām lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba, un  0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome sadalīs nekustamo īpašumu 
„Purviņi” Nīkrāces  pagastā un atdalāmai 
zemes vienībai 36.8  ha platībā piešķirs 
jaunu nosaukumu „Meža Purviņi”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 
LV-3320. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome izbeidza 01.08.2008. noslēg-
to zemes gabala nomas līgumu starp 
iznomātāju Skrundas pilsētas ar lauku 
teritoriju domi un juridisku personu ar 
01.04.2017.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
– autoceļu P117 Skrunda – Aizpute 
Skrundas pagastā un atdalāmām zemes 
vienībām: 0.96 ha platībā un 0.43 ha pla-
tībā piešķīra jaunu nosaukumu „Niedrā-
ji”, Skrundas pagasts, Skrundas novads. 
Zemes vienību lietošanas mērķis – 0101 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 2.01 ha platībā atstāja 
nosaukumu P117 Skrunda – Aizpute, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 
1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras 
nodalījuma joslā un ceļu zemes noda-
lījuma joslā.

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

Dome apstiprināja 14.02.2017. SIA 
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu „Rožkalni” Rudbāržu pagastā 
zemes vienības sadalīšanai. Dome pie-
šķīra atdalāmai zemes vienībai 9.7 ha 
platībā nosaukumu „Meža Rožkalni”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324. Zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kā arī piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
20.5 ha platībā, nosaukumu „Lauku 
Rožkalni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324. Zemes vienības  lie-
tošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība. Dome atstāja paliekošai 
zemes vienībai 8.1 ha platībā nosaukumu 
„Rožkalni”, Rudbāržu pagasts, Skrun-
das novads, LV-3324. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.
Dome sadalīs nekustamo īpašumu 

„Mācītājmuiža” Skrundas pagastā, 
atdalāmām zemes vienībām: 28.65  ha 
platībā 1.46  ha platībā un 0.77  ha platībā 
piešķirs jaunu nosaukumu „Robalta”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3326. Zemes vienību lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības noteikumus “Par pašval-
dības dzīvojamā fondā īrnieku veikto 
ieguldījumu kompensēšanu” un noteica, 
ka noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 
1.martu, kā arī noteica, ka ar noteiku-
mu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 
Skrundas novada domes 22.10.2009. 
sēdē (prot. Nr. 11, 5.§) apstiprinātie 
“Noteikumi par pašvaldības dzīvojamā 
fondā īrnieku veikto ieguldījumu kom-
pensēšanu”.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 
centra nolikumu.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
2/2017 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada 24.oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr. 23/2013 “Par 
pabalstiem Skrundas novada iedzīvo-
tājiem””.

Dome uzsāka Oskara Kalpaka Rud-
bāržu pamatskolas reorganizāciju, 

izveidojot Oskara Kalpaka Rudbāržu 
sākumskolu, un noteica, ka Oskara 
Kalpaka Rudbāržu pamatskolas reor-
ganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 
2017.gada 31.augustam.

Dome Jaunmuižas pamatskolā reali-
zēs 7.-9.klašu posmā no 2017.gada 1. 
septembra tikai  Speciālās pamatizglītī-
bas programmu izglītojamajiem ar garī-
gās attīstības traucējumiem (21015811),

Dome noteica Nīkrāces pamatskolai 
2017./2018.mācību gadu kā pārejas 
periodu, lēmumu par iespējamo reor-
ganizāciju pieņemot līdz 2018.gada 
28.februārim.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas 
vidējā termiņa programmu 2017.-2019.
gadam un noteica, ka programma ir 
precizējama katru gadu atbilstoši faktiski 
pieejamajam finansējumam kārtējam 
gadam un Skrundas novada pašvaldības 
autoceļu ikdienas uzturēšanā jāizmanto 
Ministru kabineta 2010.gada 9.marta 
noteikumu Nr.224 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas 
uzturēšanas prasībām un to izpildes kon-
troli” specifikācijas. Dome apstiprināja 
Skrundas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 3/2017 “Skrundas no-
vada teritorijas kopšanas noteikumi”.

Dzīvokļu jautājumi
Dome anulēja 3 personām novadā 

deklarētās dzīvesvietas.
Informāciju apkopoja projektu 

speciāliste Kristīne Vērdiņa

Nīkrāces pagastā 
Nīkrāces pagastā teritorijas apsaim-

niekošanas darbos atkal strādā 4 bez-
darbnieki algotajos sabiedriskajos 
darbos, kuri attīrīja sniegu no ietvēm 
un laukumiem, vīri apzāģēja sausos 
zarus  kokiem kapsētās, savāca zarus no 
ceļmalām, sazāģēja un saskaldīja malku.

Februāra beigās iesākām remontēt 
pagasta pārvaldes kāpņu telpu, kuru 
tuvākajā nedēļā jau pabeigsim. Šajā 
gadā vēl ieplānoti remontdarbi saieta 
namam – tiks veikta fasādes apmetuma 
atjaunošana.

Kā katru mēnesi, arī 15. februārī 
bibliotēka devās ar grāmatām pie iedzī-
votājiem Lēnās, februāra vidū Nīkrāces 
veselības punktā iedzīvotājus pieņēma 
dr. M. Āboliņš, tirgoties bija atbraukusi 
izbraukuma aptieka no Nīgrandes.

Februāra mēnesī nīkrācnieki aktīvi 

Pagastu ziņas
piedalījās Skrundas novada ziemas 
sporta spēlēs - šahā, novusā, tenisā, flor-
bolā un citos sporta veidos. Pateicoties 
Nīkrāces sporta darba organizatores Ilo-
nas Rītiņas aktīvai darbībai un Nīkrāces 
pagasta strādniekiem, Nīkrāces pagastā 
tika noorganizētas novada sacensības 
hokejā uz Dzeldas dīķa un zemledus 
makšķerēšanā uz Dzelda HES ūdens-
krātuves ledus.

Gada nogalē noslēdzās konkursa 
„Mans novada lepnums” rezultāti, kurā 
piedalījās Dzintra Liekmane ar savas 
grāmatas manuskriptu „Nīkrāce cauri 
gadsimtiem” un ieguva tiesības iekļūt 
apgāda „Jumava” plānā, lai šo grāma-
tu varētu izdot 2017. gadā. Grāmatas 
izdošanu ar savu finansējumu atbalsta 
arī Skrundas novada pašvaldība, kā arī 
iedzīvotāji, kuri ziedojuši savus līdzek-
ļus grāmatas izdošanai. Paldies visiem 

Skrundas novada pašvaldības policija ziņo par padarīto februārī

ziedotājiem: Ancānu ģimenei, Sandrai, 
Jānim Lielāmeriem, Ludmilai Kūlmanei, 
Lūcijai Veinbahai, Santai Knopkenai, 
Visvaldim Freidenfeldam un z/s „Sluķi”.  
Saziedoti 395.00 eiro. 

Informāciju sagatavoja Nīkrāces 
pagasta pārvaldes vadītāja 

Benita Lielāmere.

Rudbāržu pagastā
Februāris mums darīja raizes ar sa-

viem mainīgajiem laika apstākļiem. Gan 
tīrījām sniegu, gan kaisījām celiņus. Tī-
rījām parku pie skolas, kur sagatavojām 
malku Sieksātes bibliotēkai. Esam uzsā-
kuši pagasta ceļa Durbes – Dižtomi ap-
auguma noņemšanu un grāvju rakšanu.

Notika arī amatierteātra karnevāls, 
kurā piedalījās Rudbāržu, Zaņas, Vārmes 

un Brocēnu amatierteātri. Folkloras kopa 
“Kamenīte” piedalījās skatē Saldū. Tika 
organizēts brauciens uz Liepājas teātra 
izrādi. Aktīvo meiteņu apvienībā notika 
Valentīndienas pasākums, kā arī nodar-
bība, kā skaistāk apgreznot puķu podus.

Informāciju sagatavoja Rudbāržu 
pagasta pārvaldes vadītāja 

Dzintra Veģe.

Raņķu pagastā
Pavasarīgais laiks februārī ļāva veikt 

daudzus teritorijas sakopšanas darbus 
– ceļmalu attīrīšanu no krūmiem, Sud-
malnieku birzs un Ventmalas sakopšanu. 
Februārī atsevišķos ceļa posmos paslik-
tinājušies braukšanas apstākļi. Šobrīd 
labāk redzams, kuros ceļa posmos vasarā 
jāveic ceļa seguma atjaunošana.

Februāris Raņķos, tāpat kā novadā, 
bija sporta mēnesis. Tika spēlēta dam-
brete, šahs, novuss, zole, teniss. Šogad 
raņķenieki  bija nedaudz aktīvāki. Prie-
cājamies par Igora Stankus un Igora 
Kobzara iegūto otro vietu novada novusa 
sacensībās.

Raņķu amatierteātris viesojās Turlavā 
ar Māras Hornas izrādi „Bābu mednie-
ki”. Savukārt folkloras kopa piedalījās 
folkloras kopu skatē Saldū. 

Gatavojamies tradicionālajam sie-
viešu dienas pasākumam un aicinām 
raņķenieces būt aktīvām.

Informāciju sagatavoja Raņķu 
pagasta pārvaldes vadītājs 

Ritvars Stepanovs.

Uzrauga kārtību
Saņemta informācija par piegružotu 

apkārti veikala ‘’TOP’’ apkārtnē Skrun-
dā. Izteikts mutisks brīdinājums un no-
teikts laika periods, kura laikā apkārtne ir 
jāsakārto. 3.februārī apsekojot Skrundas 
pilsētas teritoriju, Raiņa ielā pamanīts 
dūmu mākonis. Notikumu vietā konsta-
tēts, ka kāda uzņēmuma strādnieki dedzi-
na žagarus. Izteikts mutisks brīdinājums 
par nesaskaņotu dedzināšanu.

Savukārt Rudbāržos kādā īpašumā at-
bildīgās personas brīdinātas par nepļautu 
zāli un teritorijas nesakopšanu. Apstākļi 
skaidroti arī par kādas daudzdzīvokļu 
mājas bēniņiem Rudbāržos, kur, ie-
spējams, netiek ievērota ugunsdrošība. 
10.februārī saņemts izsaukums uz O. 
Kalpaka ielu, kur kādā dzīvoklī atradās 
nevēlama persona. 11.februārī veikts 
profilaktiskais reids nakts laikā Skrundā 
un novadā. 13.februārī saņemta sūdzība 
par naktsmiera traucēšanu Skrundā, 
Lielā ielā. 14.februārī apsekoti Skrun-
das nesakoptie īpašumi, kur, iespējams, 
var aizdegties pērnā zāle.  23.februārī, 
apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, 
kādā īpašumā Ventas ielā konstatēts 
iekurts ugunskurs, uz kura virsū uzmests 
linolejs. Vainīgā persona brīdināta un 

linolejs tika noņemts. 24.februārī atkār-
toti pārbaudīts kāds nesakopts īpašums 
Skrundā, Saldus ielā. Konstatēti nesa-
vākti gruži. 27.februārī apsekota kāda 
nesaskaņota krautuve Rudbāržu pagastā. 
Apstākļi tiek noskaidroti.

Nepieskata 
mājdzīvniekus

Saņemta sūdzība par klaiņojošiem 
suņiem Jaunmuižā. Suņa saimniekam 
izteikts mutisks brīdinājums. 7.februārī 
saņemta sūdzība par kādu jaunieti no 
Saldus ielas Skrundā, jo viņš nerūpējo-
ties par savu kaķi un tas nemitīgi savas 
vajadzības nokārtojot daudzdzīvokļu 
mājas kāpņu telpā. Uzsākta adminis-
tratīvā lietvedība. 9.februārī saņemta 
informācija, ka Ikaišos lopi izbradā 
kādu privātīpašumu. Notiek apstākļu 
noskaidrošana.

Palīdz citiem 
dienestiem

7.februārī palīdzēts Skrundas sociā-
lajam dienestam kāda vīrieša nogādā-
šanā uz Kuldīgas slimnīcu. Palīdzēts 

arī Skrundas bāriņtiesai kāda jaunieša 
aizvešanai uz Talsu krīzes centru. 
15.februārī palīdzēts Rudbāržu sociāla-
jam dienestam kādas mājas apsekošanā 
Rudbāržos. 20.februārī palīdzēts Valsts 
policijai kādas personas meklēšanā, 
kurai piemērots apcietinājums. Savukārt 
21.februārī palīdzēts Skrundas komunā-
lajai saimniecībai kādas daudzdzīvokļu 
mājas pagraba apsekošanā Sporta ielā. 
27.februārī kopā ar Skrundas sociālo die-
nestu apsekots kāds dzīvoklis Kušaiņos.

Izskata sūdzības
9.februārī Skrundā, O. Kalpaka ielā, 

kaimiņi sūdzējušies par trokšņošanu bla-
kus dzīvoklī. 14.februārī kāda sieviete 
sūdzējusies, ka kāda persona neatdod 
viņai bankas kodu karti. 16.februārī 
saņemta sūdzība par kādu vīrieti, kurš 
piesavinājies citas personas telefonu. 
Apstākļi noskaidroti un materiāls nodots 
Valsts policijai. 17.februārī saņemta in-
formācija pār kādu iedzīvotāju Skrundā, 
Kalēju ielā, kura daudzdzīvokļu mājā 
ar savu uzvedību traucē pārējiem mā-
jas iedzīvotājiem. 22.februārī saņemta 
informācija, ka Raņķu pagastā tiek ne-
saskaņoti izmantota pašvaldības zeme. 

Apstākļi tiek noskaidroti.

Notikušas zādzības
Februārī Skrundā, Stūra ielā, nozagts 

katls. 24.februārī saņemta informācija 

par zādzību Skrundā,  Amatnieku ielā, 
kur no kāda privātīpašuma ticis nozagts 
alumīnija katls. Informēta Valsts policija.

Informāciju apkopoja Skrundas 
pašvaldības policijas inspektors 

Ģirts Miksons.

Par izmaiņām ūdensskaitītāju nomaiņā
 SIA “Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka no 2017. gada 1. marta 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” apsaimniekojamo māju dzīvokļos ūdens 
skaitītāju maiņa tiks segta no mājas apsaimniekošanas naudas. Tas nozīmē, ka 
iedzīvotājiem pašiem nebūs jāpērk jauni ūdens skaitītāji un nebūs jāziņo par 
ūdens skaitītāja derīguma termiņa beigām. To kontrolēs un nodrošinās SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” darbinieki.

 Arī privātmāju īpašniekiem ūdens skaitītāju nomaiņu mājas ievadā un derī-
guma termiņa kontroli veiks SIA “Skrundas komunālā saimniecība” darbinieki 
– šīs izmaksas jau ir iekļautas jaunajos ūdenssaimniecības un kanalizācijas 
tarifos. Papildus par jauno skaitītāju uzlikšanu nebūs jāmaksā.

Savukārt to māju, kuras nav SIA “Skrundas komunālā saimniecība” apsaim-
niekošanā, iedzīvotājiem ūdensskaitītāju maiņas izcenojums ir atkarīgs no tā, 
vai esošais ūdens skaitītājs tiek atdots un ir derīgs verificēšanai, tad cena ir 
14,35 EUR ar PVN, ja nē – cena ir 22,16 EUR ar PVN.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” sniedz arī atsevišķi ūdens skaitītāja 
noplombēšanas un verifikācijas pakalpojumus.

Sīkāku informāciju varat uzzināt, zvanot pa tālruni 63331258 vai rakstot uz 
e-pastu pasts@sks.lv.

 Informāciju sagatavoja: Edīte Zalcmane, 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ekonomiste
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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

3.martā pl.17.00 Skrundas novada Lēnās pie memoriālās sienas notiks 
piemiņas pasākums, veltīts Kalpaka bataljona vīriem un Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalierim, virsleitnantam Paulam Blūmam. Pasākumā piedalīsies 
Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes un Jaunsardzes pārstāvji, NBS or-
ķestris, Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama vokālais ansamblis „Ceklis” 
un Skrundas kultūras nama vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”. Pasākuma 
laikā Jaunsargi nodos svinīgo zvērestu.

No 6.marta līdz 19.martam Skrundas kultūras nama mazajā zālē ceļojošā 
izstāde „Jūras spēkiem – 25”. Izstādē būs foto retrospekcija (1992 – 2017), 
Gerdas Stūres un Martas Jurjānes gleznas. Izstādes atklāšana 6. martā pl.16.00.

11.martā pl.12.00 Skrundas, Saldus un Brocēnu novadu vokālo ansambļu 
skate.

18.martā pl.18.00 deju kolektīvu koncerts „Iedejo pavasari!”.
18.martā no pl.9.00 pēc iepriekšēja pieraksta Skrundas sociālā dienesta 

telpās, Kalēju ielā 4, būs iespējams veikt redzes pārbaudi (Innovate Optics) 
un pasūtīt brilles (Art Optika). Pieteikšanās pa t.29555933 (Sarmīte).

25.martā pl.14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie piemiņas vagona notiks 
piemiņas brīdis 1949.gada 25.marta deportācijas upuriem.

30.martā pl.17.00 Skrundas kultūras namā Skrundas un Saldus novada 
skolu deju kolektīvu koncerts.

Rudbāržos
10.martā pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā sieviešu dienai veltīts koncerts 

“Sieviete - skaistākā starp puķēm”. Pl.22.00 - balle kopā DJ Kasparu un 
Dzintaru. Ieeja uz balli – 2.50 EUR.

24.martā pl.12.30 Rudbāržos pie represēto piemiņas akmens komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena pasākums. Iedzīvotāji aicināti nolikt ziedus.

Nīkrācē
8.martā pl.14.00 Nīkrāces bibliotēkā radoša nodarbība “Katrai savs sapņu 

ķērājs”. Līdzi jāņem CD disks, pērlītes, smalka otiņa un jauks noskaņojums.
18.martā pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā – Nīkrāces amatierteātris „Bri-

nida” atzīmēs savu 5. jubileju ar pirmizrādi - Raimonda Auškāpa lugu „Tāda 
dzīve”. Pl.21.00 Teātra jubilejas balle ar ielūgumiem. Ieejas maksa - 3.00 EUR. 
Pieteikt galdus un iegādāties ielūgumus var saieta namā. Sīkāka informācija 
pie kultūras darba organizatores Ingas Ezerietes vai pa t.22470402.

25.martā pl.13.00 Lēnās pie piemiņas akmens - Atceres brīdis komunistiskā 
genocīda upuriem. 

Raņķos
11.martā pl.13.00 pie pagasta pārvaldes sporta laukumā notiks ikgadējais 

sieviešu dienas pasākums “Spēka sieva 2017”. Gaidām Raņķu pagasta spē-
cīgākās, veiklākās un atraktīvākās sievietes. Sīkāka informācija pie G.Zemes 
pa tel.28359693. 

25.martā pl.12.00 pie represēto akmens piemiņas brīdis komunistiskā 
genocīda upuriem.

Marts Skrundas novada multifunkcionālajā 
jaunatnes iniciatīvu centrā

Visu mēnesi Kartīšu darbnīcā gatavosim Lieldienu apsveikuma kartītes, lai iepriecinātu seniorus. Aktivitāte tiek 
īstenota sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību. 

Katru trešdie-
nu pl.10.00

Vecāku klubiņa “Māmiņu skola” tikšanās, kurās aicinātas piedalīties mammas kopā ar bērniem līdz 
2 gadu vecumam. Katrā tikšanās reizē tiks pārrunāti ar bērna aprūpi un audzināšanu saistīti jautāju-
mi, aicināsim viesos dažādus savas jomas speciālistus, dalīsimies savās prasmēs un zināšanās, kā arī 
kopīgi plānosim aktivitātes, lai darbotos kopā ar bērniem.

“Māmiņu skola” ir pašu māmiņu iniciatīva, lai pabūtu kopā, dalītos savās zināšanās un prasmēs, 
sniegtu atbalstu un gūtu jaunas zināšanas. “Māmiņu skolas” vadītāja ir Sintija Stepiņa (t.26769098).

3.martā no 
pl.13.00

Pieminot Latvijas brīvības cīņas, Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunsardzi un Zemes-
sardzi aicina vēstures izziņas pārgājienā “Pa pulkveža Oskara Kalpaka bataljona pēdām” no Oskara 
Kalpaka Rudbāržu pamatskolas līdz piemiņas vietai Lēnās.

17.martā 
pl.17.00

Jaunieši īsteno savas iniciatīvas, organizējot pasākumus vienaudžiem. Šajā reizē Anete Bivbāne un 
Samanta Lēvalde aicina jauniešus piedalīties veiklības un atjautības spēlē, kurā mērosimies spēkos, 
pildot dažādus uzdevumus.

31.martā Starpnovadu jauniešu sadraudzības pasākums Brocēnu novada jauniešu centrā “Kopā”. Dalību 
pasākumā piesaki, zvanot: 29852292 vai sūtot ziņu elektroniski: baiba.eversone@skrunda.lv

Aktuālākā informācija par Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra organi-
zētajām aktivitātēm rodama Facebook @skrundasjauniesucentrs, Twitter @SkrundasJ, Instagram @
SkrundasJC

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ROZĀLIJA VAITKIENE 20.02.1919 04.02.2017.
MODRIS BLŪMS 07.07.1958 03.02.2017.
ANTOŅINA MALIKENA 28.12.1928 05.02.2017.
NATĀLIJA BALODE 03.06.1923 07.02.2017.
AUSTRA GRĀVELE 22.06.1925 12.02.2017.
VELTE RADZOBA 29.07.1931 14.02.2017.
ILGVARS BALCERS 30.12.1941 16.02.2017.
OLGA LAIMA ERNESTSONE-
ERNESONE

17.09.1938 23.02.2017.

Mūžībā pavadīti 8 mūsu novada iedzīvotāji

Nemaz jau nevajag daudz,
Pat nauda nav jātērē,
Lai cilvēks otram cilvēkam
Iededz siltumu dvēselē.
Lai mūsu ikdienas steidzībā
Cilvēks cilvēku nezaudē.

Izsakām vissirsnīgāko pateicību Skrundas Veselības un sociālās 
aprūpes centra direktorei un ikvienam darbiniekam par mammas un 
vecmāmiņas Austras Grāveles ilgstošu aprūpi, atbalstu tuviniekiem, 
sapratni un sirsnību.

 Meita un dēls ar ģimenēm, mazbērni

Bibliotēku ziņas
Rudbāržu bibliotēkā

6.martā jaunāko grāmatu apskats sieviešu klubiņa pasākumā.
23.martā pl.9.30 “Mana mīļākā grāmata” - par savu mīļāko grāmatu stāstīs 

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sākumskolas bērni. Pasākums tapis sadarbībā ar 
skolotāju Ivetu Labunsku.

Līdz 31.martam grāmatu izstāde “Iesaku izlasīt” (lasītāju ieteiktās grāmatas).

Nīkrāces bibliotēkā
Grāmatu izstādes: līdz 20.martam “Izzini enciklopēdijas. No 20. -27. martam-  

“Sibīrijas bērnu atmiņas”. 
8.martā pl.14.00 Nīkrāces bibliotēkā radoša nodarbība “Katrai savs sapņu ķē-

rājs”. Nodarbību vadīs Inga Ezeriete. Līdzi jāņem CD disks, pērlītes, smalka otiņa 
un jauks noskaņojums.

Skrundas Pilsētas bibliotēkā
13.martā pl.17.30 Skrundas pilsētas bibliotēkā Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma- 

rotas no kaklasaitēm.
21.martā pl.16.00 Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos ar dziedošo 

aktieri Jāni Paukštello. Pasākums notiks kultūras nama mazajā zālē. Visi mīļi gaidīti!

Skrundas Bērnu bibliotēkā 
7.martā grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
16.martā Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Seminārs Kuldīgas bibliotēkā.

Februāra mēnesī Skrundas nova-
da iedzīvotāju skaitu papildinājuši 4 
jaundzimušie - 3 meitenītes - Eve-
līna, Bella un Renāte - un puisītis 
Lūkass.

Apsveicam vecākus un mazulī-
šiem vēlam augt skaistām, vese-
lām un laimīgām!

Skrundas novada 
Dzimtsaraksts ziņo

Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem!
Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti 

biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem visiem mājputnu 
īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā 
(LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1.janvāri 
un 1.jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros 
(ZM KAC), iesniedzot elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus paziņojot par 
mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē. Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, 
izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) (tikai tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnieguši pārskatu, jāņem vērā, ka gadījumā, ja 
pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā 
tiks turēti mājputni, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz šo mājputnu skaits visās novietnēs.

Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, tā 
nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tālruni: 67027240 vai rakstot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv, vai 
apmeklējot klātienē LDC esošās filiāles. Aicinām arī sekot līdzi Pārtikas un veterinārā dienesta aktuālajai informācijai 
par putnu gripu tīmekļvietnē http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/#jump

Veiktas izmaiņas autobusu maršrutos
Uzlabojot sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, no 2017. gada 1. marta gaidāmi grozījumi maršrutā 

Nr.5213 Kuldīga–Vārdupe–Vilgāle un Nr.5225 Virka–Pelči. Savukārt maršrutā Nr.5143 Skrunda–Aizpute, Nr.6316 
Kuldīga–Skrunda, Nr.5011 Skrunda–Grāveri, Nr.6302 Kuldīga–Ēdole–Alsunga, Nr.6419 Kuldīga–Padure–Ķima-
le–Kuldīga, Nr.5212 Kuldīga–Pūces–Vilgāle–Kuldīga un Nr.5225 Virka–Pelči var nedaudz mainīties autobusu 
iebraukšanas un izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām. Attiecīgās izmaiņas skars kopumā 31 reisu.

Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.5213 Kuldīga–Vārdupe–Vilgāle iekļautajā pieturvietā Turlavas veikals ilgstoši netika 
uzņemts un izlaists neviens pasažieris, turpmāk tā tiks izņemta no kustību saraksta. Savukārt maršruta Nr.5225 
Virka–Pelči trim reisiem tiks mainīti izpildes laiki, autobusam izbraucot 15 minūtes agrāk – attiecīgi plkst.6.45 
no Pelčiem un plkst.6.15 un 7.15 no Virkas. Izmaiņas tiks veiktas, lai skolēni un algotā darbā strādājošie pasažieri 
savlaicīgi nokļūtu izglītības iestādē un darbavietā.

Maršruta Nr.5143 Skrunda–Aizpute, Nr.6316 Kuldīga–Skrunda, Nr.5011 Skrunda–Grāveri, Nr.6302 Kuldīga–
Ēdole–Alsunga, Nr.6419 Kuldīga–Padure–Ķimale–Kuldīga, Nr.5212 Kuldīga–Pūces–Vilgāle–Kuldīga un Nr.5225 
Virka–Pelči 31 reisā var nedaudz mainīties autobusu iebraukšanas un izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām, 
tādēļ iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu gadījumā 
sazināties ar SIA Tukuma auto, zvanot pa tālruni 29243537.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par 
braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Informāciju satavoja: Zane Plone, Valsts SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja

28.janvāris ir diena, kad K.Ulmanis 1935. gadā iedibināja akciju “Draudzīgais 
aicinājums”, kurā katrs varēja dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām. Šī tradīcija 
tika atjaunota 1994. gadā. Arī Skrundas vidusskolā šogad šajā datumā bijušie skolas 
audzēkņi dāvināja grāmatas. 

Īpaši jāizceļ Aivars Rudzroga, kurš grāmatu savai skolai dāvina katru gadu, un 
Dagnija Eversa, kura skolu beidza tikai pagājušajā mācību gadā, bet šogad jau 
dāvināja Arno Jundzes romānu “Putekļi smilšu pulkstenī”, lai vidusskolēni labāk 
varētu apgūt jaunāko latviešu literatūru.

28. janvārī Skrundas vidusskolā atskanēja telefona zvans arī no Skrundas novada 
domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces, vēstot iepriecinošu ziņu, ka Skrundas 
novada domes deputāti ziedojuši un dāvinājuši skolai naudu grāmatu iegādei starp-
tautiskajā “Grāmatu izstādē 2017”. 

“Grāmatu izstāde 2017” Ķīpsalā norisinājās no 24. līdz 26.februārim. Tajā 
Skrundas vidusskolas bibliotekāre par dāvināto naudu nopirka 17 vērtīgas grāmatas.

Skrundas vidusskolas bibliotekāre skolas audzēkņu un darbinieku vārdā izsaka 
lielu PALDIES visiem dāvinātājiem!

Teksts: Baiba Eversa, Skrundas vidusskolas bibliotekāre

Bijušie audzēkņi dāvina grāmatas 
Skrundas vidusskolai


	1_lapa
	2_lapa
	3_lapa
	4_lapa

