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Labdien, lasītāj!

Una Blūma, Skrundas novada 
izglītības interešu metodiķe

Pabeigta Skrundas tirgus laukuma izveide
Jaunā Skrundas tirgus laukuma 

pārbūve un labiekārtošana ir noslē-
gusies, un jau 22. decembrī pl. 12.00 
te sāks skanēt tirgotāju un pircēju 
balsis. Te būs gaidīts ikviens nova-
da iedzīvotājs, viesis, tirgotājs, lai 
Ziemassvētku noskaņās un jautrās 
aktivitātēs atklātu šo jauko vietu, no-
skatītu un iegādātos dāvanas saviem 
mīļajiem vai uz kārā zoba liktu kādu 
Ziemassvētku našķi. 

Jaunajā tirgus laukumā ir novietoti 
četri tirdzniecības paviljoni; tirgotā-
jiem, mājražotājiem būs iespēja savu 
produkciju tirgot arī ārpus paviljoniem, 
jo tiks piedāvātas tirdzniecības vietas pie 
galdiņiem. Paviljoni-kioski ir aprīkoti ar 
ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu 
un nodrošināti ar elektropadevi. Tirgus 
teritorijas apsaimniekošana tiks uzticēta 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 
ar kuru tiks slēgts deleģēšanas līgums, 
kas paredzēs ne tikai tirgus uzkopšanu, 
bet arī ciešu sadarbību ar tirgotājiem. 

Veco paviljonu demontāžas darbi 
Skrundas tirgus laukumā tika uzsākti 
2. jūlijā. Tirgus būvniecību Skrun-
das novada pašvaldība uzticēja SIA 
“Pretpils”, savukārt autoruzraudzību 
– Dainim Šēlim (SIA “Struņķkrogs”) 

un būvuzraudzību – Edgaram Baronam 
(SIA “SNB projekti”). Projekta kopējās 
izmaksas 340 097,54 EUR. Uz projekta 
īstenošanas laiku tirgotājiem tika ierādīta 
vieta blakus Skrundas autoostai.

Par tirdzniecības vietām 22. decembrī 

Jaunajā tirgū tirgoties būs iespējams gan paviljonos, gan tirdzniecības vietās pie galdiņiem.
tirgoties gribētāji aicināti interesēties pie 
Skrundas novada pašvaldības Tūrisma 
un uzņēmējdarbības atbalsta centra 
vadītājas Zanes Eglītes pa t. 26665874.

Gaidīsim gan lielus, gan mazus, jo pa-
sākumi būs visa vecuma apmeklētājiem! 

Atzīmē savā plānotājā 22. decembri, un 
tiekamies jau pavisam drīz!

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto – Alans Perševics

Ikdiena. Rutīna. Mēs kustamies kā 
mazas skudriņas, lai sasniegtu savus 
mazos ikdienas mērķīšus. Un skaties, va-
kars atkal klāt. Nedēļa pagājusi. Jubilejas 
nosvinētas, un Ziemassvētku smarža 
tepat aiz stūra. Bet vai darba dienas va-
karā esat apsēdušies un padomājuši, kā 
pagājusi diena? Tā bija laba vai slikta? 
Vai atkal nekas interesants nenotika? 
Vai pateicāt kādam vienkārši paldies? 
Paldies – tāpat, vienkārši par neko…

Es lepojos ar līdzcilvēkiem, ar kuriem 
ikdienā jokojos līdz asarām vai cītīgi 
strādāju. Esmu pateicīga par katru in-
teresanto dienu, kas, tumsai iestājoties, 
paliek tikai atmiņās. Es esmu sabiedrības 
cilvēks, bet vislielākais sabiedrotais man 
ir humors. Un vislabākās dienas ir tad, 
kad ir bijusi iespēja ar kolēģiem kārtīgi 
izsmieties. PALDIES viņiem par to!

Man ir grūti būt skumjai vai nogu-
rušai, jo katru dienu kāds mazāks vai 
lielāks bērns, pašam to neapzinoties, 
mani uzjautrina un sasmīdina. Vai arī 
kāds, kam pēcpusdienā ir gandarījuma 
sajūta par kopīgi pavadītu darba dienu. 
PALDIES viņiem par to!

Un ja arī brīžiem šķiet, ka viss ir 
drūms, ka kāds tev ļauni smīn aiz mu-
guras, ir jāapstājas un jāpadomā. No 
katras situācijas varam mācīties. Ir gada 
tumšākais laiks. Bet mēs taču zinām, ka 
tumsa nebūs mūžīga, un jau pēc nieka 
trim mēnešiem sniegpulkstenītes nepa-
cietīgi sprauksies pretī saulei. Un atkal 
viss zaļos un plauks, un liks pasaulei 
atplaukt smaidā. Un pateikt paldies ļau-
nai mēlei vai gaidītajam pavasarim - nav 
nemaz tik grūti. 

Acīs prieks, kad tu saproti, ka kāds 
ir novērtējis tavus pūliņus. Vēl lielāks 
gandarījums par cilvēkbērniem, kuri 
prot novērtēt iespējas, redz tām jēgu un 
gūst pieredzi. PALDIES viņiem par to!

Lepnums par kolēģiem, kuru darbs ir 
atzinīgi novērtēts, par skolēniem, kuri 
grib un var, par cilvēkiem, kas Skrundas 
vārdu nes pasaulē…PALDIES Jums 
par to!

Lepnums par novadu, kas pamazām 
kļūst sakoptāks un skaistāks, par cil-
vēkiem, kuri, par spīti citu neapmieri-
nātībai, uzdrošinās piedāvāt un risināt. 
PALDIES viņiem par to!

Un kāpēc gan ne – es lepojos ar savu 
ģimeni vienkārši tāpēc, ka man tāda ir. 
Un PALDIES arī viņiem par to.

Es Ziemassvētkus sagaidīšu kopā ar 
savu ģimeni. Pavisam mierīgi un vien-
kārši. Kad lielie un mazie vīri dosies pēc 
eglītes, gardumu paka tiks gan zaķim, 
gan ruksim, gan staltajam briedim.

Un visiem Skrundas novada iedzī-
votājiem novēlu Jaunajā gadā palīdzēt 
citiem bez īpaša iemesla, pateikt paldies 
kaut par pretimnākoša cilvēka smaidu 
un novērtēt laiku, kas pavadīts kopā ar 
mīļajiem.

Eiropas vietējās 
solidaritātes dienas 

Skrundā
No 12. līdz 18. novembrim Latvijas 

pašvaldībās, līdzīgi kā vairākās Eiropas 
valstīs, norisinājās Eiropas Vietējās 
solidaritātes dienas (EVSD). Bauskas, 
Skrundas, Līvānu, Pārgaujas un En-
gures novada pašvaldības sadarbībā ar 
sadraudzības pašvaldībām no Gruzijas, 
Moldovas un Ukrainas kopīgi svinēja 
Latvijas simtgadi, īstenoja aizraujošas 
meistarklases, seminārus, darbnīcas 
un zīmējumu konkursus. EVSD mēr-
ķis ir stiprināt Eiropas demokrātiskās 
vērtības – dažādību un solidaritāti –, 
atbalstot Eiropas pašvaldības kā aktīva 
pilsoniskuma vietējo virzītājspēku, stip-
rinot sadarbību un veicinot informācijas 
apmaiņu starp pašvaldībām Eiropā un 
pasaulē.

Skrundā norisinājās bērnu un jauniešu 
zīmējumu konkurss “Vienoti dažādībā: 
Latvija un Ukraina” un viesojās sadrau-
dzības pilsētas Kosivas delegācija no 
Ukrainas. EVSD notika radošās darb-
nīcas un pasākumi, kuru laikā vietējie 
iedzīvotāji un viesi no Ukrainas varēja 
iegūt Latvijas un Ukrainas nacionālo 
rakstu zīmju hennas tetovējumus, kā arī 
iepazīt abu tautu kulināro mantojumu 
un darboties cepuru darbnīcā, kur kat-
ram bija iespēja izgatavot savu cepuri 
ar uzrakstu “Es mīlu Skrundu” vai “Es 
mīlu Kosivu”. Viesiem no Ukrainas bija 
iespēja piedalīties arī Latvijas simtgades 
svinību pasākumos Skrundā.

Latvijas Pašvaldību savienība sadar-
bībā ar vairākām Latvijas pašvaldībām 
Eiropas Vietējo solidaritātes dienu pasā-
kumus īsteno jau trešo gadu. EVSD tiek 
rīkotas projektā “Strādāt kopā iespēju 
sniegšanai vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām attīstības veicināšanai ES 
partnervalstīs”. Eiropas Vietējās soli-
daritātes dienu pasākumus finansiāli 
atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrija.

 Ligita Pudža, LPS padomniece 
ārējo sakaru jautājumos

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” aktivitātes Skrundas novadā
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts 

simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 
Latvijas bērniem un jauniešiem. No 
2018. gada septembra ar tās atbalstu 
ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks 
nodrošināta iespēja izzināt un klātienē 
pieredzēt Latvijas kultūras un dabas 
vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā 
radītās inovācijas un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 
veidota kā kompleksa, starpdisciplināra 
programma, kas apvieno resursus, lai 
stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo 
identitāti, pilsoniskuma, valstiskās pie-
derības apziņu un nacionālo identitāti, 
attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes 
kompetenci, paaugstinātu izglītības 
kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo ne-
vienlīdzību.

Novembrī Skrundas novada skolē-
niem bija iespēja apmeklēt dažādus 
pasākumus bez maksas. 8. novembrī 
Skrundas novada 1. - 4. klašu skolēni 

un pirmsskolas obligātās izglītības 
programmas bērni varēja skatīties pro-
jektu teātra “Teātris un ES” leļļu izrādi 
“Sarkangalvīte un vilks”. “Teātris un 
ES” lielākoties brauc ciemos pie saviem 
skatītājiem. Tā mērķa auditorija ir bērni 
un viņu vecāki. Savukārt otrs bezmaksas 
pasākums bija apvienības “Teātris un 
Es”  piedāvātais praktisku nodarbību 
cikls “Kā uzņemt savu filmu?”. Šīs 
nodarbības notika vairākās klašu grupās 
(5. - 6. klasēm, 7. - 9. klasēm un 10. - 12. 
klasēm). Skrundas novada skolēni uzzi-
nāja, kā izmantot apkārtējo vidi (dabu, 
istabu u.c.), gaismu (sauli, lampu u.c.) un 
savus mobilos telefonus, lai paši spētu 
izveidot kvalitatīvu filmēto materiālu. 
Nodarbības sākumā režisors Armands 
Ekštets skolēniem izskaidroja, ka kva-
litatīva video radīšanai ir vajadzīga laba 

doma un uzdrīkstēšanās. Iespējams, 
jauniegūtās zināšanas nākotnē būs kā 
starta kapitāls kādam slavenam, radošam 
režisoram no Skrundas, kurš būs viens 
no tiem, kas palīdz saglabāt Latvijas kul-
tūrvēsturisko mantojumu video formātā.

Skolēniem bija iespēja apmeklēt arī 
izrādes Liepājas teātrī - 1. novembrī 
Skrundas novada 1. - 6. klašu skolēni 
skatījās izrādi “Smaragda pils@ta. En-
ter,” savukārt 22. novembrī novada 7. 
- 12. klašu skolēni bija izrādē “Precības”.

Paldies programmai “Latvijas skolas 
soma” par iespēju izglītojoši izklaidēt 
Skrundas novada skolēnus!

Informāciju sagatavojusi Una 
Blūma, Skrundas novada interešu 

izglītības metodiķe, iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” koordinatore 

Skrundas novadā
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Pagastu ziņas 
Nīkrāces pagastā 

Novembris pagastā bija ļoti rosīgs. Tika sakoptas kapsētas, uzposta teritorija. 
Simtgades svinības tapa, darbojoties visiem kopā, tāpēc kopīgi tika rotāta pagasta 
teritorija un iestādes.

11. novembrī notika pasākums “Simtgades dziesmas un stāsti”, kurā piedalījās 
rakstniece Dace Judina-Nīmane, kompanists - Arturs Nīmanis un dziesminieks 
Ginters Cepurītis. Pēc pasākuma dalībnieki devās uz Oskara Kalpaka piemiņas 
sienu, kur aizdedza sveces par godu Lāčplēša dienai.

Latvijas simtgade Nīkrāces pagastā iesākās ar sportisku pasākumu „Izskrien 
Latviju Nīkrācē!”. Kopīgi Latvijas kontūru 2,160 km garumā izskrēja 33 dalībnieki. 
Vakarpusē atpūtas centrā bija iespēja noskatīties filmu “Homo Novus”, pirms tam 
kopīgi veidojot gaismas ceļu. Pēc filmas dalībnieki devās uz Skrundu, kur piedalījās 
lāpu gājienā.

Nīkrāces pamatskolā notika pasākums Lāčplēse un Lāčplēsis. Skolas tradīcija 
ir Mārtiņdienas tirdziņš, kur bērni pērk un pārdod sagatavotus gardumus. Latvijas 
dzimšanas dienai tika veltīts pasākums “Mana, Tava, Mūsu Latvija”. Koncertā pie-
dalījās skolas skolēni un viesi no Skrundas. Ekoskolu rīcības dienas konkursā ”NĒ 
vienreizlietojamai plastmasai!” Nīkrāces pamatskola kļuva par 5. grupas līderiem. 
Lepojamies un apsveicam ar panākumiem!

Novembra mēnesī notika sacensības novusā, kur par uzvarētāju kļuva Sandris 
Ābols, aiz sevis atstājot Birutu Leikarti un Sandi Kadakovski.

Nīkrāces sieviešu klubiņš “Vēsma” organizēja kopīgu tikšanos, lai pārrunātu 
paveiktos un plānotos darbus. 

Amatierteātra kolektīvs „Brinida”  piedalījās Kuldīgas amatierteātra 30 gadu 
jubilejas pasākumā. Sieviešu ansamblis „DIANTUS” Turlavā piedalījās vokālo 
ansambļu koncertā  „Adventi gaidot”.

Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojumu 
pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā
Novembris aizritēja Latvijas simtgades zīmē. Tika sakopta un rotāta teritorija. 

Bibliotēkā skatāmi Ilgvara Janševska apkopotie materiāli par Latviju laiku lokos. 
Svētku kulminācija bija svinīgais pasākums un koncerts. Ar koncertu priecēja Lie-
pājas Tautas mākslas un kultūras centra vīru vokālais ansamblis “Dziedonis”. Tika 
sveikti iedzīvotāju izvirzītie cilvēki un apbalvoti Lāčplēša dienai veltīto sporta spēļu 
uzvarētāji. Šogad laiks ļāva iedegt svecītes, iezīmējot gaismas ceļu un izgaismojot 
ausekļa zīmi. Skaists bija uguns šovs. 11. novembra sporta spēļu dalībniekus, kuri 
pulcējās Sudmalnieku birzī, gan laiks nelutināja. Visu mēnesi bibliotēkā skatāma 
auto modelīšu kolekcija, šobrīd izvietota Kārļa Dazarta gleznu izstāde. Radošajās 
darbnīcās notika ziepju gatavošana. Bija arī saimnieciskie darbi – kapsētu sakopšana 
pirms svecīšu vakara, pašvaldības dzīvokļa un sanmezgla remonts pārvaldes ēkā. 
Klāt ziemas sporta sezona. Aicinu gatavoties tradicionālajām spēlēm. Izrotāsim 
mājas un pagalmus, jo Ziemassvētki jau tepat, tepat! Priecīgus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu, radošu, izdomas pilnu Jauno gadu!

Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu 
pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs 

Rudbāržu pagastā
 Tumšais un drēgnais novembra mēnesis savu ritējumu aizvadīja Latvijas simbolu 

zīmē. Tas bija pārdomu laiks, kas mums lika aizdomāties par notikumiem un cilvē-
kiem, izdzīvojot Latvijas brīvības cīņās kritušo piemiņas dienu, valsts dzimšanas 
dienu. Novembra dienas lika mums padomāt ne tikai par bijušo, bet arī par nākamo.

11. novembrī atzīmējot Lāčplēša dienu, notika pasākums “Simtgades stāsti un 
dziesmas” kopā ar rakstnieci Daci Judinu-Nīmani. Pasākumu kuplināja Inta Folk-
maņa īsfilmas par dažādiem notikumiem Rudbāržu pagastā. 

Kultūras namā līdz Latvijas Valsts svētkiem bija skatāmas rudbāržnieku fotogrāfi-
jas un novadpētniecības materiāli par Rudbāržu vēsturi, notikumiem un rudbāržnie-
kiem. Lai saglabātu sava pagasta vēsturi, gaidām priekšlikumus un  ierosinājumus 
par telpu iekārtošanu materiālu izvietošanai un saglabāšanai.

18. novembris – Valsts svētku diena, kad svinīgā pasākumā sveicām aktīvākos 
pagasta ļaudis. Pasākumā piedalījās pūtēju orķestris “Saldus” un dzejnieks Harijs 
Krūze. Ar iedegtām gaismiņām tika izveidots gaismas ceļš pie skolas un pagasta. 
Svinīgo pasākumu noslēdza ar skaistu salūtu.

Lai svētkos viss būtu tīrs un sakopts, daudz strādājām pie apkārtnes sakopšanas. 
Arī visas  kapsētas tika sakoptas mirušo piemiņas dienai -  svecīšu vakaram. 

Esam pabeiguši plānotos ceļa uzturēšanas darbus. Veicam apmalu noņemšanu 
un grāvju izrakšanu ceļiem Nomaļi-Valtaiķi un Lapiņas–Smiltnieki. Novembrī tika 
nogreiderēti visi pagasta ceļi. 

Novembra mēnesis ir laiks, kad tiek plānoti nākamā gada darbi un tiem sagatavotas 
izmaksu tāmes, bet budžeta apstiprināšana būs tikai gada nogalē.

Saspringtajā ikdienas ritmā bieži vien ikdienišķie sīkumi un ķibeles mēdz aizēnot 
dzīves patiesās vērtības. Tomēr Ziemassvētku laiks ir īstais brīdis, lai to mainītu, un 
tam vajag pavisam maz – mazliet labestības, mazliet mīlestības un vairāk ticības 
labajam! Lai gaismas pilns Adventa laiks!

Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojumu 
pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe

ERASMUS+ projekts Skrundas vidusskolā

No 2018. gada 1. septembra Skrundas vidusskolā tiek īstenots jauns Erasmus+  
KA229 skolu apmaiņas partnerības projekts, kurš ilgs divus gadus līdz 2020. gada 
31. augustam. Tā nosaukums angliski ir „W.A.T.E.R. - World’s Attitude to the 
Treasure - Environment and Responsibility” („ŪDENS - pasaules attieksme pret 
dabas dārgumu - vide un atbildība”). Tas ir milzīgs izaicinājums projekta komandai 
skolā, jo šajā Erasmus+ projektā nedarbojamies tikai kā partneri, bet esam šī projekta 
koordinatori. Vairākus mēnešus auklētās idejas un ieguldītais darbs ir vainagojies 
ar panākumiem, un martā iesniegtais projekts saņēma augstu novērtējumu un visu 
prasīto finansējumu. Mūsu partneri šajā projektā ir  vidusskolas no 4 brīnišķīgām 
pilsētām un valstīm – Taranto Itālijā, Bafras Turcijā, Loulés Portugālē un Chanias, 
kura atrodas uz Grieķijai piederošās Krētas salas. Pirmā skolēnu mobilitāte notiks 
2019. gada februārī Itālijā, bet pēdējā ir plānota Skrundā 2020. gada maijā. 

Ūdens ir projekta vienojošais elements. Arī izvēlēto partneru atrašanās vieta nav 
nejauša. Visām pilsētām ir saistība ar kādu netālu esošu ūdens tilpni - jūru, okeānu, 
ezeru vai upi. Mūsu projekta mērķis ir uzlabot skolas izglītības procesa ilgtspējīgu 
attīstību un palīdzēt jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, attīstīt dzīvei noderīgas 
prasmes un kompetences, uzlabot globālo vērtību izpratni, kā arī  izvērtēt savu iztu-
rēšanos pret ūdeni kā dabas dārgumu dažādos tā aspektos. Visas projekta aktivitātes 
tiks organizētas ūdens mijiedarbībā ar kādu dzīvei svarīgu jomu: veselību, sportu, 
biznesu, zinātni, mākslu, literatūru, vēsturi, dabu un ikdienas dzīvi. Mūsu planētas 
nākotne ir mūsu bērni. Mūsu spēkos ir izmainīt viņu attieksmi pret ūdeni kā globālu 
vērtību un vienu no svarīgākajiem Zemes resursiem.

Projekta  koordinatoru starpnacionālā sanāksme notika no 31. oktobra līdz 4. 
novembrim Turcijas pilsētā Bafrā,  kurā piedalījās Skrundas vidusskolas Erasmus+ 
W.A.T.E.R. projekta  koordinatores Inese Pickaine un Inese Dabiņa, kā arī direktora 
vietniece Ilze Rutka. Sanāksmi organizēja partneru skolas Bafra Atatürk Anadolu 
Lisesi projekta komanda. Sanāksme bija pirmā oficiālā tikšanās visu projektā ie-
saistīto skolu koordinatoriem, kuras laikā katra valsts iepazīstināja partnerus ar savu 
skolu, pilsētu un valsti. Sanāksme tika organizēta, lai klātienē pārrunātu praktiskus 
jautājumus saistībā ar mobilitāšu organizēšanu katrā partnervalstī. Darba kārtībā 
bija jautājumi par projekta Logo konkursa rezultātu apkopošanu un labākā logo 
izvēles principiem un kārtību; E-Twinning platformas izmantošanu projekta rezultātu 
apkopošanai un izplatīšanai; metodisko mācību materiālu E-grāmatas „European 
Water Book” veidošanas pamatprincipiem. Sagatavojām aptaujas projekta dalībnie-
ku anketēšanai projekta sākumā un pēc katras mobilitātes, tika pārrunāti skolotāju 
un skolēnu pienākumi projektā, kā arī dažādi jautājumi un ieteikumi par budžetu, 
projekta vadību, pārraudzību, izvērtēšanu un rezultātu izplatīšanu.

Pašreiz norit sagatavošanās darbs pirmajai mobilitātei Itālijā, Taranto, no 11.02. - 
17.02.2019., kurā piedalīsies pieci Skrundas vidusskolas skolēni un divas skolotājas. 
Paralēli projekta aktivitātēm skolā tiks organizētas arī dažādas vietējās aktivitātes 
par ūdens tēmu. 27. novembrī  skolā notika pasākums „Katrs piliens ir vērtība”, kura 
laikā  RTU Ūdens pētniecības laboratorijas pētnieks Sandis Dejus lasīja lekciju un 
vadīja nodarbību visiem projektā iesaistītajiem skolēniem par šo tēmu. 

Informāciju sagatavoja Inese Dabiņa

Novembris Skrundas 
vidusskolā

Skolēni ar labiem panākumiem piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Angļu valodas valsts 48. olimpiādē 2. posmā starpnovadā Ance Timbare ieguva 
3. vietu 12. klašu grupā, kopvērtējumā 5. vieta (skolotāja Una Blūma). Vācu valodas 
49. valsts olimpiādē 2. posmā starpnovadā Elīza Janvāre (11. kl.) ieguva 2. vietu, 
Annija Kliemane (12. kl.) - 3. vietu. Olimpiādei sagatavoja skolotāja Vija Zusmane. 
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 2. vietu ieguva Nātālija Dolgova (9.b). 

No 7. līdz 9. novembrim Ventspilī pulcējās gandrīz 300 dažāda vecuma skolēni no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, izaicinot sevi un gūstot jaunus iespaidus tehnoloģiju 
konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2018” finālā. Skolēni un pedagogi Ventspilī 
pavadīja trīs aizraujošas dienas. No mūsu skolas finālā piedalījās vidusskolas ko-
manda “Iceage” (Elīza Janvāre, Ērika Uļjanova un Samanta Lēvalde). Skolotāja 
Inese Pickaine.

Misas vidusskolā, Vecumnieku novadā, risinājās Latvijas 3. posma sacensības 
sporta tūrismā. Šeit piedalījās Skrundas vidusskolas komanda. Pirmajā dienā notika 
komandu kombinētais pārgājiens, kur “D” grupā Skrundas jaunsargi ieguva 1. vietu. 
Otrajā dienā notika komandu tūrisma tehnikas un individuālās tūrisma tehnikas 
sacensības. Komandu tūrisma tehnikā Skrundas jaunsargi ieguva 3. vietu. Komandu 
vērtējumā otro posmu pēc kārtas laurus plūca skrundenieki, izcīnot 1. vietu. Ap-
sveicam “D” grupas sacensību uzvarētājus skrundeniekus Adrianu Bolšteinu, Lilliju 
Pupuri, Evelīnu Beierbahu, Emmu Sophie Hoeppneru. Komanda cītīgi gatavojas 
4. posma tūrisma sacensībām, kuras notiks Krāslavas novadā.

Kuldīgā risinājās Jaunsardzes modernās trīscīņas sacensības. Sacensības notika 
trīs vecuma grupās. Dalībnieki sacensības sāka ar peldēšanu Kuldīgas peldbaseinā, 
bet pēc tam vieglatlētikas manēžā veica kombinēto skriešanu ar šaušanu. Sacensībās 
no Skrundas piedalījās Kārlis Mikus Robalds un Diāna Druvaskalne. Apsveicam 
Diānu ar izcīnīto 3. vietu savā vecuma grupā un Kārli par piedalīšanos.

Kuldīgā notika arī soļošanas treniņš, kurā visas dienas garumā jaunsargi soļoja, lai 
varētu atlasīt 29 jaunsargus no Kurzemes, kuri soļos 18. novembra militārajā parādē 
Rīgā. No Skrundas militārajā parādē Rīgā piedalījās Jolanta Aina Stepanoviča, Sa-
manta Seņko, Diāna Druvaskalne. Paldies jaunsargu instruktoram Kasparam Rudītim.

Savukārt Taekvondo turnīrā “Jelgavas kauss 2018” Džesika Logina ieguva 1. vietu, 
Alise Rožkalne - 1. vietu, Karlīna Druvaskalna - 2. vietu un Bruno Bārs - 3. vietu 
savās svaru kategorijās un disciplīnās. Treneris Kalvis Saulītis. Apsveicam!

Stapnovadu konkursā “Ko Tu zini par drošību?” 5.b klases komanda “RISE” 
ieguva 3. vietu. Skolotāja Inese Pickaine.

Uz tikšanos ar vidusskolēniem skolā bija ieradusies Annija Danenberga. Annija ir 
studente Nīderlandē un šobrīd mācās apkārtnes plānošanu un dizainu. Viņa vēlējās 
iedrošināt skolēnus domāt par nākotnes iespējām un ļaut apzināties, kādas iespējas 
vispār pastāv. Annija pastāstīja par savu pieredzi, mācoties ārzemēs, kādas iemaņas 
ir nepieciešamas, cik svarīgas ir valodu prasmes un kā izmantot savas prasmes 
praktiski. Tādā veidā mūsu absolvente centās iedvesmot skolēnus turpināt mācības 

augstskolā, kas palīdzētu plašākai domāšanai nākotnē.
Savu darbību skolā uzsākusi 2018./2019.m.g. skolēnu līdzpārvalde. Par skolas 

prezidenti ievēlēta 11. klases skolniece Samanta Lēvalde. 
Sacensībās “Esi kā Lāčplēsis” 1. kl. grupā Krišjānim Danenbergam - 1. vieta, 

Robertam Gierkenam - 2. vieta, Bruno Bāram - 3. vieta. 2. kl. grupā Markusam 
Laenko -1. vieta, Henrijam Freimanim - 2. vieta, Harijam Freimanim - 3. vieta. 
3. klašu grupā Gustavam Vītolam-Zariņam - 1. vieta, Gintam Butam - 2. vieta, 
Gustavam Liekmanim - 3. vieta. 4. kl. grupā Renāram Jansonam - 1. vieta, Henrijam 
Strazdam - 2. vieta, Aleksandram Eihem - 3. vieta. Savukārt meitenes piedalījās 
valsts svētkiem veltītā zīmējumu konkursā. Paldies skolotājām Ligitai Kučkai un 
Ilzei Prūsei par sacensību organizēšanu!

16. novembrī skolā notika Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums “Es esmu 
latvietis”. Pasākumā piedalījās aktieris Helmuts Kalniņš, skolas interešu izglītības 
kolektīvi un audzēkņi. 

Šajā mācību gadā skola tiek saposta un dekorēta skolotājas Ivetas Labunskas 
vadībā. Paldies skolotājai un viņas atbalstītājiem!

Skolēni mācību gada pirmā semestra liecības saņems 21. decembrī un tad dosies 
ziemas brīvdienās. Mācības skolā atsāksies 2019. gada 7. janvārī. 

Informāciju sagatavoja Skrundas vidusskolas 
direktora vietniece Inguna Berga

Biedrībai „Kurzemes 
NVO centrs” jubileja

Atzīmējot savu 20. pastāvēšanas jubi-
leju, biedrība „Kurzemes NVO centrs” 
15. decembrī pl. 15.00 Kuldīgas mākslas 
namā aicina uz Iedvesmas vakaru. 

Biedrība 20 gadus ir uzkrājusi zinā-
šanas un iedvesmu stāstus no visdažā-
dākajām organizācijām Kurzemē un 
Latvijā. Noslēdzot savu 20. jubilejas 
gadu, organizācija ir radījusi iespēju 
Kurzemes biedrību un nodibinājumu 
pārtāvjiem, vienkārši aktīviem cilvē-
kiem, NVO centra draugiem un sadar-
bības partneriem satikties, tīkloties, 
uzzināt karstākās sektora aktualitātes 
finansējuma pieejamībā un vienkārši 
pozitīvā atmosfērā dalīties kopā būšanas 
priekā! No pl. 15.00 – 18.00 Iedvesmas 
vakarā paredzēta tīklošanās un drau-
dzīgas sarunas; iedvesmas stāsti no 3 
fantastiski enerģiskiem cilvēkiem, kas 
savās dzīvesvietās, kopienās ir spējuši 
satricināt ierasto kārtību ar savu pārliecī-
bu un darbu; iedvesmas pārlidojums pār 
NVO centra 20 gadu pagātni, tagadni, 
nākotni; aizkulišu sarunas par NVO 
sektora finansējuma iespējām - EEZ un 
SIF; uzkodas un silti dzērieni. No pl. 
18.00 – 19.00 Kurzemes NVO centra 
jubilejas kūka un apsveikumi, bet no pl. 
19.00 būs iespēja turpināt kopā būšanu 
lieliskā sabiedrībā un lustīgā atmosfērā. 
Iedvesmā un pieredzē dalīsies: Vilis Brū-
veris: radījis pirmo jauniešu māju Latvijā 
– Aizputes Ideju māju un tagad atjauno 
Linmeijera ēku Aizputē, projekta https://
tuesi.lv un citu iniciatīvu autors un vir-
zītājs; Ieva Lāce: sociālās uzņēmējdar-
bības praktiķe gan Latvijā, gan Āfrikā, 
kura šobrīd mēģina sakustināt Sabili 
– ar Sarades namiņa konceptu un citām 
radošām aktivitātēm; Pēteris Brīniņš: 
vada biedrību “Cita Abra”, kas Cīravas 
ūdensdzirnavās veido kultūras centru, 
lai attīstītu sociāli aktīvu vidi vietējiem 
iedzīvotājiem un ciemiņiem. Dalību 
var pieteikt līdz 12. decembrim: https://
goo.gl/forms/1n4nihxLECmPwK2P2! 
Papildu informācija: Elīna Immere, T. 
27111252, elina@kurzemesnvo.lv.

Apsveikums Latvijai
VAS „Elektroniskie sakari” patrio-

tisma projekta „Apsveikums Latvijai” 
ietvaros šogad, izmantojot speciālu 
Morzes ābeces aplikāciju, Latvijai tās 
simtgadē nosūtīti 6128 apsveikumi, bet 
četru gadu laikā kopš unikālās aplikā-
cijas izveides - gandrīz 21 tūkstotis ap-
sveikumu. Tā ir pasaulē unikāla akcija, 
kuras mērķis ir neierastā veidā veicināt 
Latvijas iedzīvotāju patriotismu pret val-
sti. Visvairāk apsveikumu šo gadu laikā 
saņemts no Zemgales - aptuveni 26%. 
Čakli apsveikumu domātāji bijuši arī ci-
tos reģionos: no Vidzemes saņemti 22%, 
no Latgales – 20%, no Kurzemes - 19%, 
bet no Rīgas - 13%. No Skrundas novada 
saņemti 159 apsveikumi. Galvenokārt 
tajos Latvijai novēlēts ilgs mūžs un tra-
dīciju saglabāšana, kā Latvijas vērtība ir 
izcelti tās cilvēki. Cilvēki ir novēlējuši 
Latvijai nezaudēt savu identitāti un spēt 
saglabāt savu valstiskumu nākamos simt 
un vairāk gadu. 

Dāvana mūzikas 
skolai 

Ar nacionālā mazumtirgotāja ELVI 
atbalstu 100 Latvijas mūzikas skolām 
tiks uzdāvināta „Latviešu kordziesmas 
antoloģija” — 12 sējumi, ko veidojis 
profesionāls kolektīvs diriģenta Imanta 
Kokara un mūzikas zinātnieka Arnolda 
Klotiņa vadībā. Grāmatas ir ELVI dā-
vinājums Latvijas simt gadu jubilejā, 
lai izglītotu par mūsu valsts muzikālo 
mantojumu. „Latviešu kordziesmas 
antoloģija” ir paredzēta gan profesio-
nāliem mūziķiem, gan mūzikas skolu 
audzēkņiem, gan klausītājiem un citiem 
interesentiem. Skrundas novada pašval-
dībā grāmatas saņēma Skrundas bērnu 
mūzikas skola.
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2018. gada 29. novembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome izdarīja grozījumus Skrun-
das novada domes 03.11.2014. sēdes 
(prot. Nr. 16, 2.§) lēmumā “Par maksas 
pakalpojumu apstiprināšanu Nīkrāces 
pamatskolā”.

 Dome apstiprināja viena cilvēka 
uzturēšanās maksu Skrundas novada 
pašvaldības iestādē aprūpes namā “Val-
taiķi”: no Skrundas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā deklarētajām 
personām (uz aprūpes namā “Valtaiķi” 
ievietošanas brīdi) – 400,00 EUR (četri 
simti euro, nulle centi) apmērā vienā mē-
nesī, ārpus Skrundas novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas deklarētajām 
personām (uz aprūpes namā “Valtaiķi” 
ievietošanas brīdi) – 600,00 EUR (seši 

simti euro, nulle centi) apmērā vienā 
mēnesī.

Dome apstiprināja aprūpes nama 
“Valtaiķi” nolikumu un atzina par 
spēkā neesošu Skrundas novada domes 
26.11.2009. sēdē (prot. Nr. 14, 8.§) 
apstiprināto aprūpes nama “Valtaiķi” 
nolikumu ar grozījumiem.

No 01.12.2018. Dome nolēma iz-
veidot Skrundas novada pašvaldības 
struktūrvienībā “Rudbāržu pakalpojumu 
pārvalde” amatu sarakstā 2018. gadam 
papildu amatu – telpu apkopējs (profesi-
jas kods 9112 01), nosakot mēneša darba 
algas likmi 430,00 EUR (četri simti 
trīsdesmit euro, nulle centi) un normālu 
darba laiku 40 stundas nedēļā (1.0 slo-
dze). Finansējuma avots – Skrundas no-
vada pašvaldības Rudbāržu pakalpojumu 
pārvaldes teritorijas apsaimniekošanas 

budžeta līdzekļi.
Dome nolēma atbrīvot no Skrundas 

novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 
locekļa pienākumu pildīšanas Uldi ZA-
RIŅU un ievēlēja Kasparu KUTUĻS-
KU. DOME noteica, ka pēc izdarītajām 
izmaiņām Skrundas novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas sastāvs ir šāds: Anda 
VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja, 
Inga FREIMANE, Dzintra VEĢE, Ilo-
na RĪTIŅA, Normunds EIHE, Ritvars 
STEPANOVS, Kaspars KUTUĻSKS.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts 
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - 
dzīvokli Pērkona ielā 11-12, Skrundā, 
(kadastra Nr. 6209 900 0388) ar kopējo 

platību 53,8 m2.
Dome nolēma pagarināt ar biedrī-

bu “Mednieku, makšķernieku klubs 
“Skrunda””, adrese “Grigaļi”, Rudbāržu 
pagastā, telpu (kopējā platība 265,2 m2) 
Bānīša ielā 14A, Skrundā, nomas līgumu 
uz pieciem gadiem.

Dome iznomās vienai personai zemes 
vienības daļu 0,025 ha platībā nekusta-
majā īpašumā „Rasas”, Nīkrāces pagas-
tā, uz pieciem gadiem mazdārziņam. 
Lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. Dome noteica zemes 
vienībai nomas maksu gadā 0,5 % apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības.

Dome iznomās vienai personai zemes 
vienību „Sprīdīši”, Raņķu pagastā 3,6 
ha platībā uz pieciem gadiem, zemes 
vienības daļas 0,2 ha platībā lietošanas 

mērķis - 0106 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve un 3,4  ha platībā lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Dome noteica zemes vienībai nomas 
maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 
28,00 EUR (divdesmit astoņi euro).

Dome noteica zemes vienības daļai 
Saldus ielā 8, Skrundā, 0,0620 ha platībā 
lietošanas mērķi - 0801 – komercdarbī-
bas objektu apbūve.

Dzīvokļu jautājumi
Dome divām personām anulēja dek-

larētās dzīvesvietas Skrundas novadā. 

Informāciju apkopoja projektu 
speciāliste Kristīne Vērdiņa-

Jackeviča

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem novembrī
Pārkāpj noteikumus 

Novembrī administratīvi sodīti cilvē-
ki, kas sabiedriskā vietā nokārtoja savas 
dabiskās vajadzības. Arī šai mēnesī ne 
viens vien saņēmis aizrādījumu vai sodu 
par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā 
vai arī bija pārmērīgā reibumā, neatļau-
tās vietās arī smēķēts. Rudbāržu pagastā 
tika sabojātas divas ceļa zīmes. Vainīgās 
personas noskaidrotas. 7. novembrī kāds 
vīrietis, nesaskaņojot tirdzniecības vietu, 
pie veikala “Elvi” ieejas durvīm tirgoja 
slotas.  12. novembrī kādā īpašumā 
Skrundā, Zibens ielā, iespējams, nesa-
skaņojot ar īpašuma īpašnieci, nozāģēti 
krūmi un augļu koki.

Ceļu satiksme
5. novembrī ceļa posmā starp Pumpu-

riem un Jaunmuižu grāvī tikusi pamesta 
avarējusi automašīna. 16. novembrī 
saņemta informācija par kādu iedzīvo-
tāju Rudbāržos, kurš sistemātiski lieto 
alkoholiskos dzērienus un, iespējams, 
vada transportlīdzekli alkohola reibumā. 

Informēta Valsts policija. 18. novembrī 
apsekojot Skrundas novadu pastiprinā-
tās patruļas laikā, pamanīta aizdomīga, 
nepārliecinoši vadīta automašīna. Pār-
baudot automašīnas vadītāju, konsta-
tēts, ka viņš, iespējams, bija alkohola 
reibumā. Tika izsaukta Valsts policija.  
Aizdomas par alkoholisko dzērienu 
lietošanu apstiprinājās. 20. novembrī 
saņemta informācija, ka vairāki skolēni, 
braucot ar velosipēdiem, piedalās ceļu 
satiksmē, bet nav nokārtojuši vadītāja 
apliecību. 23. novembrī saņemta sūdzība 
par kādu kvadracikla vadītāju Dzeldā, 
kurš pārvietojoties neievēro satiksmes 
noteikumus. Informācija nodota Valsts 
policijai.

Saņem sūdzības
Novembrī saņemtas sūdzības par 

atkritumu konteineriem Sieksātē. Cil-
vēki nav bijuši apmierināti arī ar skaļu 
trokšņošanu un naktsmiera traucēšanu 
daudzdzīvokļu mājā Pumpuros. 6. 
novembrī saņemta sūdzība par kāda 

dzīvokļa neatbrīvošanu no tajā atstāta-
jām mantām.

Piemēslo apkārtni
5. novembrī saņemta informācija par 

piegružotu mežu, kur izmesti sadzīves 
atkritumi. Vainīgā persona noskaidrota, 
konstatēts arī, ka tā savā īpašumā nav 
noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaim-
niekotāju par sadzīves atkritumu izveša-
nu. Arī 23. novembrī konstatēta sadzīves 
atkritumu izmešana tam neparedzētā 
vietā Skrundā, Noliktavas ielā. Vainīgās 
personas tiek noskaidrotas.

Zādzības 
7. novembrī Skrundā, veikalā “Saldo”, 

notikusi vērienīga zādzība ar ielaušanos. 
Ierodoties notikumu vietā, Skrundas paš-
valdības policijas darbinieki konstatēja 
vairākas norādes uz iespējamo vainīgo 
personu atrašanās vietu, kā rezultātā 
tika aizturētas piecas personas. Visas 
aizdomās turamās personas tika nodotas 
Valsts policijai. Šai dienā saņemta in-
formācija par zagšanas mēģinājumu arī 

kādā privātīpašumā. 9. novembrī veikalā 
“Elvi” nozagts alkohols. Vainīgā persona 
noskaidrota. Šai dienā saņemta informā-
cija, ka aizdomīgas personas apstaigā 
un, iespējams, izlūko svešus īpašumus. 
28. novembrī saņemta informācija, ka 
veikalā “Top” notikusi zādzība. 

Nepieskata 
mājdzīvniekus 

7. novembrī apsekojot Skrundas nova-
du, Raņķu pagastā konstatēts, ka brīvā 
vaļā skraida nepieskatīts suns. Suņa 
īpašnieks tiek noskaidrots. 18. novembrī 
nepieskatīts suns pamanīts Skrundā, 
suņa saimnieki noskaidroti. 21. novem-
brī saņemta informācija, ka Kušaiņos 
kāds suns sakodis vīrieti. Informācija 
nodota Valsts policijai. Sūdzības bijušas 
arī par pieklīdušiem kaķiem. 

Skandalējas 
9. novembrī Skrundā, Meža ielā, pēc 

pārmērīgas alkohola lietošanas izcē-
lušās dažādas nesaskaņas starp mājas 

iedzīvotājiem, notikusi trokšņošana un 
agresīva izturēšanās. Vainīgās personas 
aizturētas un nogādātas Valsts policijā. 
13. novembrī Dzeldā ģimenes konflikta 
laikā izcēlies kautiņš. Kautiņā iesaistī-
tais vīrietis aizturēts  un nodots Valsts 
policijai.

Nodrošina 
sabiedrisko kārtību 

Lāčplēša dienā, nodrošinot sabiedris-
ko kārtību, ievērojami pārkāpumi netika 
konstatēti. Arī 17. un 18. novembrī 
pastiprināta uzmanība pievērsta sabied-
riskās kārtības nodrošināšanai svētku 
pasākumu laikā. Būtiski pārkāpumi 
netika konstatēti. 29. novembrī palīdzēts 
Skrundas sociālajam dienestam kāda 
dzīvokļa apsekošanā O. Kalpaka ielā.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja Ieva 

Benefelde

Aicina ziedot savus meistardarbus, lai atbalstītu Dakterus Klaunus darbā ar bērniem
Ikvienam Dakteru Klaunu labda-

rim – rokdarbniekam, amatniekam, 
floristam un citu radošu darbu pratē-
jam ir iespēja ziedot savus darināju-
mus trešajam biedrības “Dr. Klauns” 
organizētajam labdarības Pop-up 
veikalam.

“Jau trešo gadu organizējam labda-
rības veikaliņu t/c “Spice” decembra 
mēnesī, lai par ziedojumiem tirdznie-
cības centra apmeklētājiem piedāvātu 
sirsnīgas, ar mīlestību radītas skaistas 
dāvanas. Visi ziedojumi tiks novirzīti 
mazo pacientu priekam Bērnu Klīnis-
kās universitātes slimnīcā Rīgā, kā arī 
reģionu slimnīcās – Ventspilī, Liepājā, 
Valmierā, Cēsīs, Rēzeknē un Jūrmalā. 
Šogad mudinām iesaistīties ne tikai ģi-
menes, bērnus, bet arī savas jomas profe-
sionāļus, kuri gatavo dažādus rokdarbus, 
dizaina izstrādājumus, lietas no koka, 
metāla utt. Pieredze liecina, ka pirms 

svētkiem mūsu veikaliņa apmeklētāji ir 
atvērti, interesējas par visdažādākajām 
lietām, kas noderētu pašiem ikdienā vai 
dāvanām Ziemassvētkos. Veikaliņā bieži 
vien var sastapt arī Dakterus Klaunus, ar 
viņiem aprunāties, gūt uzmundrinājumu 
pirmssvētku laikā,” biedrības “Dr. Klau-
ns” labdarības Pop-up veikala būtību 
raksturo tās vadītāja Marianna Milovska. 

“Ja katrs ziedos vismaz vienu vai 
divus no saviem meistardarbiem, tas 
dos iespēju mums gan piepildīt labda-
rības veikalu ar brīnišķīgām dāvanām, 
gan palīdzēs bērniem turpināt saņemt 
Dakteru Klaunu atbalstu. Aicinām būt 
līdzdalīgiem Ziemassvētku gaidīšanas 
labo darbu ķēdītē!” aicina Ina Grīnberga 
jeb Dr. Ino.

Savus radošos darinājumus Dakteru 
Klaunu Pop-up veikala darbībai līdz 17. 
decembrim iespējams atnest uz jebkuru 
no Rīgas sporta klubiem “MyFitness”, 

Rīgā, katru darba dienu un brīvdienu 
klubu darba laikos. Darinājumi jāiedod 
sporta kluba administratoram, kā arī 
jāaizpilda anketa, lai Dakteri Klauni 
varētu sazināties un pateikt sirsnīgāko 
paldies. Anketa pieejama mājaslapā 
www.drklauns.lv.

Darinājumus var ziedot arī t/c “Spice” 
infocentrā katru dienu no plkst. 10.00 
līdz 22.00.

Tāpat biedrība Dr.Klauns parūpēju-
sies, lai ziedojumus iespējams atstāt 
dažādās vietās reģionos: Ventspils, 
Kuldīgas iela 18, Ventspils pilsētas 
domes Kultūras centrs; Liepāja, Kun-
gu iela 24, Liepājas “Jauniešu Māja”; 
Aizpute, Katoļu iela 5, Aizputes novada 
jauniešu Ideju māja; Skrunda, Lielā iela 
1A, Skrundas jauniešu centrs; Saldus 
novada Lutriņu pagasts, Skolas iela 2, 
PPII “Kāpēcītis”; Talsi, Lielā iela 8A, 
Kafijas namiņš “Ie-pauzē”; Valmiera, 

Rīgas iela 28, veikals “Četri gadalai-
ki”; Ogre, Brīvības iela 21, M.Pūres 
beķereja; Cēsis, Piebalgas iela 3, Cēsu 
Jaunā skola, ieeja no pagalma; Cēsis, 
Maija iela 1, bērnu centrs “Kā mājās”; 
Sigulda, bērnu centrs “Kā mājās”, Leona 
Paegles iela 3a; Rēzekne, Atbrīvošanas 
aleja 95C, veikals “Zaļais”. 

Sešos gados Dakteri Klauni ne tikai 
Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā 
(BKUS), bet arī vairākās citās Latvijas 
slimnīcās, strādājot ar bērniem, ir pie-
rādījuši - lai cik nepatīkama ir slimība, 
atveseļošanās procesā vitāli svarīgi atrast 
vietu smaidam, siltumam un cerībai. 
Šobrīd septiņās Latvijas pilsētās strādā 
35 Dakteri Klauni, no tiem visvairāk 
– 25 – Bērnu Klīniskās universitātes 
slimnīcā Rīgā. 2018. gadā Dakteri 
Klauni slimnīcās iepriecinājuši 10 000 
pacientus, nostrādājot 4314,5 stundas 
un esot klāt mazajiem pacientiem 389 

procedūru laikā.
Biedrība “Dr. Klauns” kā sabiedriska 

labdarības organizācija darbojas kopš 
2012. gada, un tās pārstāvji – 35 profe-
sionāli medicīnas klauni – katru dienu 
dodas uz Bērnu Klīniskās universitātes 
slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, 
lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, at-
vieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr 
tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu 
projektu biedrība “Dr.Klauns” īsteno 
sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitā-
tes slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības 
Latvijā, vadošā piena pārstrādes uzņē-
muma “Food Union“ un Pētera Avena 
labdarības fonda “Paaudze” atbalstu. 

Marianna Milovska, “Dr.Klauns” 
biedrības vadītāja (t. 29259971, 

marianna.milovska@gmail.com)

Radi Ziemassvētku brīnumu un prieku!
Ziemassvētku laiks vairs nav aiz 

kalniem un jau drīz gaisā sāks virmot 
piparkūku smarža, cilvēkos iemājos 
brīnuma un svētku sajūta. Šāda sajūta 
ir nepieciešama ikvienam no mums, 
neatkarīgi no tā, vai mēs dzīvojam 
mīlošā ģimenē, vai par savām mājām 
saucam sociālās aprūpes centru.

Jau piekto gadu pēc kārtas tiek rīkots 
labdarības projekts “Ziemassvētku 
vecīša darbnīca”, kurā līdzcilvēkiem ir 
lieliska iespēja piedalīties un iepriecināt 
ar dāvaniņām, svētku apsveikumiem un 
sirsnīgām vēstulēm tos cilvēkus, kuriem 
tas visvairāk ir patlaban nepieciešams 
un kuri savu ikdienu pavada sociālās 
aprūpes centros visā Latvijā.

Šogad šis projekts turpina darboties 
sociālā uzņēmuma “Eņģeļa pasts” 
(www.engelapasts.lv) paspārnē, un tajā 
apvienosies visi Latvijas sociālie ap-

rūpes centri un to iemītnieki. Patlaban 
tiek veidota un drīz tiks atvērta plaša 
e-platforma, kurā līdzcilvēki varēs atrast 
tos dāvaniņu sarakstus, par kurām sapņo 
centros mītošie cilvēki – gan seniori, gan 
jaunāka gada gājuma.

Vēlēšanās ir gana pieticīgas, prak-
tiskas un ikdienišķas lietas, kā istabas 
čības, silts pleds, galda spēle, tēja, 
kafija, grāmata, skaista krūzīte, sienas 
pulkstenis, skaists kalendārs, vilnas 
zeķes, higiēnas preces, dažādi gardumi 
un citas lietas.

Katram cilvēkam jau vecums pats par 
sevi ir bezgala grūts - vecuma nespēks, 
nevarība, nevajadzība …. un kur tad 
nu vēl doties uz pansionātu, ko kādreiz 
vienkārši sauca par “nabagmāju”, atstāt 
visu savu iedzīvi un sastapties ar kaut ko 
jaunu, neatpazītu, nezināmu. Tas ir tāpat 
kā salīdzināt viņu ar vecu iesakņojošos 

ozolu. Grūti tādu svešā vietā pārstādīt, 
vai ieaugsies.

Ir tik neticami, ka uz paciņas ir viņa 
vārds, un tā taču ir ĪSTA, tieši domāta 
viņam un vēl jo vairāk, no cilvēka, kuru 
nepazīst. Liekas, ka diena palika jaukāka 
un dzīve namā neliekas nemaz tik smaga. 
Liekas, ka no pleciem novēlušies tie 
gadu desmiti. Cik maz vajag, lai būtu 
laimīgs – viens vārds, apziņa, ka Tu 
kādam esi vajadzīgs, ka kāds par tevi 
piedomājis.

Projekts “Eņģeļa pasts” nav tikai me-
hāniska paciņu sūtīšana un saņemšana! 
“Eņģeļa pasts” ir kas daudz vairāk - vien-
tulības kliedēšana; ģimeņu saliedēšana, 
sarūpējot dāvaniņas; jaunu domubiedru 
kolektīvu izveidošanās, sarūpējot dāva-
niņas; laba skola, kā dalīties un saņemt; 
ģimenes atkalredzēšanās; sarunas; 
prieks; vēstuļu draugi; uzmundrinājums; 

apziņas radīšana, ka esi vajadzīgs, sva-
rīgs un neesi viens uz pasaules; brīnuma 
un pārsteiguma radīšana; veselības 
“poga”; atcerēšanās dzimšanas dienās; 
dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām; emocionālās, 
garīgās un fiziskās labsajūtas radīšana 
cilvēkiem aprūpes centros; “aizvērto” 
sirsniņu atvēršana; labsajūta un ganda-
rījums mums, kuri piedalās projektā; un 
vēl daudz kas cits, ko vārdiem aprakstīt 
nav iespējams.

Projekts atrodas e-vidē, mājas lapā 
www.engelapasts.lv un visi sūtījumi 
uz sociālās aprūpes centriem ceļos ar 
Latvijas pasta starpniecību.

Aicinu visus līdzcilvēkus iesaistīties 
šajā brīnumu un prieka pilnajā labdarības 
projektā un dalīties ar savu sirds siltumu, 
rūpēm par kādu citu, kuram tas visvairāk 
šobrīd ir nepieciešams.

Informācijai: SIA “Eņģeļa pasts” ir 
sociālais uzņēmums, kura dibinātāja 
ir NSUS labdarības biedrība (www.
nsus.lv)

Līga Uzulniece, projekta “Eņģeļa 
pasts” idejas autore un vadītāja

Paziņojums 
Nākamais Skrundas 
novada pašvaldības 

informatīvais 
izdevums iznāks 

8. februārī.
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs 
Skrundā 
16. decembrī pl. 15.00  Skrundas k/n lielajā zālē labdarības pasākums sa-

darbībā ar Bērnu slimnīcas fondu “EŅĢEĻI PĀR LATVIJU”. Atnāc, ziedo un 
kļūsti par bērnu sargeņģeli!
19. decembrī pl. 19.00 Skrundas k/n lielajā zālē koncertprogramma „Maigs 

ziemas pieskāriens”. Koncerts veidots kā ceļojums laikā - repertuārs izvēlēts 
no klasikas līdz pat mūsdienu komponistu darbiem, kas ļauj katram klausītā-
jam atvērt sirdi un sadzirdēt, sajust patieso ziemas un Ziemassvētku noskaņu, 
ļauties svētku gaidīšanai, attīrīt dvēseli un rast prieku it visā. Koncerts būs 
īpašs ar tam radītām jaunām aranžijām tieši šim sastāvam, kas ļaus jau visiem 
zināmus skaņdarbus sadzirdēt pavisam jaunā skanējumā. Koncertā piedalās – 
Sabīne Krilova (mecosoprāns), Madara Kalniņa - pianiste, koncertmeistare, 
komponiste,  Elīza Sestule (čells), Zane Pakalne (vijole) un  Aija Linde (alts). 
Ieejas maksa: 5,00 EUR.
21. decembrī pl.  12.00  Skrundas k/n lielajā zālē Skrundas vidusskolas 

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS KONCERTS.
21. decembrī  pl.  16.00 Skrundas k/n animācijas filma „Īgņas valstība”. 

Ieeja: 1,00 EUR. 
21. decembrī pl. 18.00 Skrundas k/n romantiska kino komēdija  “Jaungada 

taksometrs“. Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau 
gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana 
viņam liek atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies 
viņa automobilī – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, 
satrauktu līgavaini… Katra pasažiera stāstā Andrejs nospēlē savu lomu, bet 
vai pats taksists piedzīvos Jaungada brīnumu? Režisors - Māris Martinsons. 
Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Zane Dombrovska, Dita Lūriņa-
Egliena, Andris Bulis, Dārta Daneviča, Māra Sleja, Valters Krauze, Baiba 
Sipeniece-Gavare, Valdis Melderis, Anete Krasovska. Ieeja: 3,00 EUR.
22. decembrī Skrundas k/n Ziemassvētku pasākums “RŪĶI”.  Skrundas 

novada pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākumu vada Skrundas jauniešu 
amatierteātris. Pl. 11.00 - Skrundas novada lauku teritorijas bērniem; pl. 13.00 
– Skrundas pilsētas bērniem. Transports uz pasākumu pl. 11.00: 10.30 – no 
Jaunmuižas; 10.35 – no Pumpuriem; 10.40 – no Cieceres. 10.20 – no Ikaišiem; 
10.40 – no Kušaiņiem.
22. decembrī pl. 12.00 Skrundas pilsētas TIRGUS ATKLĀŠANA ar tirgo-

šanos, izklaidēm visu vecumu apmeklētājiem un iespēju piedalīties “laimes 
akā”. Par izklaidi gādās Liepājas ceļojošā cirka “Beztemata” dalībnieki, bet 
par muzikālo izklaidi rūpēsies Dita un Justs.
24. decembrī pl. 18.00 un 25. decembrī pl. 11.00 Ziemassvētku dievkal-

pojums Skrundas ev. luteriskajā baznīcā. 
25. decembrī  pl. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks atklātais 

Ziemassvētku turnīrs galda tenisā trīs vecuma grupās. 1. grupa jaunieši līdz 
19 gadiem; 2. grupa no 20 - 39 gadiem; 3. grupa 40+. Dalībnieku reģistrācija 
sacensību dienā no pl.9.20 – 9.50.
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana Skrundā! Pl. 22.00 Jaunā gada sa-

gaidīšanas balle k/n; pl. 23.30 Gada notikumu apskats k/n vestibilā; pl. 23.55 
Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna pie kultūras nama; pl. 
00.00 – svētku salūts; pl. 00.10 – Jaunā gada balles turpinājums. Ieejas maksa 
- 5,00 EUR. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556.
12. janvārī pl. 18.00 Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts!
29. janvārī Skrundā Karoga diena, kurā pieminēs 1919. gada 29. janvāra 

kauju, kad Skrunda Brīvības cīņu laikā pēc ilgstošas Latvijas armijas atkāpšanās 
kļuva par pirmās uzvaras vietu.

Rudbāržos 
No 8. līdz 12. decembrim Rudbāržu sporta zālē mājražotāju Ziemassvētku 

tirdziņš. 8. un 9. decembrī no pl. 11.00 līdz 16.00. 10.,11. un 12. decembrī no 
pl. 12.00 līdz 19.00.
26.  decembrī  pl.  11.00 Rudbāržu sporta zālē Ziemassvētku pasākums 

“RŪĶI” Rudbāržu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem. Pasākumu vada 
Skrundas jauniešu amatierteātris.
31. decembrī no pl. 21.00 Rudbāržu sporta zālē aicinām kopā pavadīt Veco 

gadu un sagaidīt Jauno gadu. No  pl. 23.00 Jaunā gada sagaidīšanas balle; pl. 
00.00 – iedzīvotāju svētku salūts; pl. 00.10 – Jaunā gada balles turpinājums. 
Ieejas maksa - 5,00 EUR. Galdiņus rezervēt pa t. 29578722 (Liene), 26261729 
(Inese).
6. janvārī ZVAIGZNES DIENA Rudbāržos! Aicinām sanākt visus kopā, lai 

vēl paspētu izbaudīt aizejošo svētku sajūtu! Pl. 14.00 Rudbāržu bērnu amatier-
teātra izrāde. Pēc izrādes dziedātājas Līgas Priedes koncerts. 

Nīkrācē
21. decembrī pl.  15.30 Nīkrāces atpūtas centrā Ziemassvētku pasākums 

pirmsskolas vecuma bērniem “Kā Lauku pele un Pilsētas pele Ziemassvētkus 
svinēja”.
31. decembrī pl. 22.00 Nīkrāces atpūtas centrā Jaunā gada karnevāls “Svētki 

pasakā” kopā ar grupu “Pieci”. Ieeja – 5,00 EUR. Īpaši gatavotā karnevāla 
tērpā ieeja bez maksas. Vienkārša sejas maska vai cepure netiks uzskatīta par 
karnevāla tērpu. Pēc pusnakts masku parāde un apbalvošana. 
25. janvārī pl. 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā pirmizrādē Nīkrāces amatier-

teātris “Brinida”  izspēlēs R. Missūnes situāciju komēdiju “Dāvana tantei”.

Raņķos 
26. decembrī pl. 14.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku pasākums ma-

zajiem raņķeniekiem. Viencēliena izrāde “Rūķi” un satikšanās ar Ziemassvētku 
vecīti un rūķēniem”. 
12. janvārī pl. 14.00 Raņķu pasākumu zālē Raņķu amatierteātra izrāde. Anita 

Grīniece “Pagasta nabags”. Ieeja - bez maksas.

Bibliotēku ziņas
Skrundas bērnu 

bibliotēkā
14.  decembrī    pl.  15.00 „Grāmatu 

risks Ziemassvētkos”. Ģimeņu erudīcijas 
spēle par un ap bērnu grāmatām.
21. decembrī pl.  13.00  bibliotēkas 

lasītāju tikšanās pasākumā „Ziemassvēt-
ku pigoriņi”. 

Skrundas pilsētas 
bibliotēkā
11. decembrī pl. 16.00 Skrundas k/n 

mazajā zālē tikšanās ar televīzijas un 
radio raidījumu vadītāju Baibu Sipe-
nieci-Gavari.
Līdz 12.  janvārim izstāde “Ar grā-

matu apkārt pasaulei”. Izstādē iekļautas 
grāmatas par Latvijas kaimiņzemēm 
Lietuvu un Igauniju.

Nīkrāces bibliotēkā
20. decembrī pl. 12.00 lasītāju klubi-

ņa Ziemassvētku pasākums. 
Līdz  28.  decembrim Irēnas Oses 

Ziemassvētku dekoru un pašdarinātu 
apsveikuma kartīšu izstāde.
10. janvārī pl. 12.00 Lasītāju klubiņa 

tikšanās - ”Lasītākās grāmatas 2018. 
gadā”.
No  1.  līdz  31.  janvārim bērnu zī-

mējumu izstāde „Cūka - 2019. gada 
dzīvnieks”. 
Līdz 18. decembrim Nīkrāces bib-

liotēka slēgta. Mācību atvaļinājums 
bibliotēkas vadītājai.

Rudbāržu bibliotēkā
Līdz  31.  decembrim „Iesaku izla-

sīt!”- dažādu nozaru literatūras izstāde.
No 3.  līdz 31.  janvārim  literatūras 

izstāde  „Romāns gariem ziemas va-
kariem”. 

Raņķu bibliotēkā
Līdz 28. decembrim  Kārļa Dazarta 

gleznu izstāde.
No 2. līdz 31. janvārim Daces Pušī-

lovas darbu izstāde.
Antuļu bibliotēkā
 No 11. līdz 14. decembrim bibliotē-

kas krājuma inventarizācija. Bibliotēka 
slēgta. 
No 17.  līdz 29. decembrim izstāde 

“Ziemassvētku brīnums”. Izstādē mate-
riāli par Ziemassvētkiem.
4. janvārī pl. 17.00 “Dziesmu duelis” 

Jaunmuižā. Dziesmu minēšanā sacentī-
sies Skrundas un Pampāļu komandas.

20. decembrī Skrundas novada 
bibliotēkas slēgtas. Seminārs 
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

Apsveikumi 
Ziemassvētki ir laiks, kad varam uzdāvināt sev klusuma brīdi, 
kad varam apstāties, lai novērtētu, kas labs, kas mīļš, kas vērtīgs. 

Nesteigsimies! Varbūt patiešām mēs spējam darīt brīnumus? 
Paskatīsimies sev apkārt ar brīnumu acīs!
Lai mūs visus šajā laikā pavada 
Ticība, Cerība, Mīlestība!

Skrundas vidusskolas kolektīvs vēl visiem priecīgus 
un brīnumiem pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

***
„Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.”
(Imants Ziedonis)
Priecīgus Ziemassvētkus, un lai katra diena Jaunajā gadā atnāk kā mīļš 

un sengaidīts draugs!
Savus lasītājus un arī pārējos Skrundas novada 

iedzīvotājus svētkos sveic Skrundas novada bibliotēkas.

***
Apstājies, cilvēk, un padomā, paņem dziju un uzadi zeķes no labo domu 

dzīpariem, ietērp savu dvēselīti un sirdsapziņu mīkstā, pūkainā šallē, lai 
tā nenosalst ziemā, lai sagaida Ziemassvētkus un Jauno gadu ar mīļām, 
siltām un laimīgām domām!

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai sirds siltums sasilda 
ikvienu, ko satiek savā ceļā, un dāvā tam gaišumu, laimi un mīlestību.

Lai baltas domas un balti cilvēki visapkārt, lai piepildās viss, kas sirdī 
kārots, lai Jums prieks, veselība, saticība!

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu 
vēl  Jaunmuižas pamatskolas kolektīvs

***
Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.
           / K. Apškrūma/
Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot 

veselību, veiksmi un daudz gaišu notikumu Jaunajā 2019. gadā! 
Rudbāržu pakalpojumu pārvalde

***
Es palūgšu baltajam eņģelim, 

Kurš man tik pazīstams šķiet- 
Lai aiziet pie Tevis un palūko, 
Kā Tev šais Ziemassvētkos iet. 
Un uzliek roku uz pleca, 
un nekad vairs nenoņem nost.

Brīnumu pilnus svētkus novēlam  visiem mums!
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes kolektīvs

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ANDREJS SALENIEKS 19.08.1929.  1.11.2018.
LAIMONIS DAUGALIS 26.02.1931.  5.11.2018.
VITĀLIJS SALENIEKS 08.06.1960.  6.11.2018.
DANUTE ADELE GRABOVSKA 29.01.1944.  5.11.2018.
VISMANTS ARVĪNS FREIMANIS 09.07.1942.  6.11.2018.
JĀNIS MUCENIEKS 23.02.1948.  6.11.2018.
ANNA HARTMANE 05.08.1929. 17.11.2018.
INDULIS OZOLIŅŠ 25.09.1957. 18.11.2018.
VILMARS DEGLAVS 26.10.1931. 28.11.2018.

2018. gada novembrī mūžībā pavadīti 9 mūsu novada cilvēki.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo 
Iedzīvotāju skaitu novadā papildinājusi meitenīte Kate un puisītis Pauls

Vēlam augt mīlētiem un laimīgiem!

Novembrī laulību reģistrējis viens pāris no Saldus.
Decembra mēnesī “jā” vārdu teiks 6 pāri – divi mūsu novada jauniešu pāri, 

divi Saldus pāri, viens no Vaiņodes, viens no Rīgas.

4. decembrī Dimanta kāzas svinēs Ruta un Ilgonis Lauvas
Ir gari ceļi kopā izstaigāti,
Nāk svētku vakars mierinošs un silts;
Iet divi cilvēki pa dzīvi ilgi blakus
Un ir viens otram patvērums un tilts.

Apsveicam 60 gadu laulības jubilejā! Vēlam stipru veselību, 
mīļas un baltas ziemas dienas, kas aicinās pretī jaunam pavasarim!

Pateicība
Vizmas kundze no Rudbāržiem pateicas Gaidai, Dzintrai Veģei, Ivetai Zīlei, 

veikala vadītājai un pārdevējām, kā arī Anitai Meļķei, Andai Vītolai, Marinai 
Lākutei par sniegto palīdzību slimības un dzīves grūtajos brīžos, par materiālo, 
morālo un emocionālo palīdzību. “Jūs esat kā visskaistākais mākslas darbs. 
Unikālas, neatkārtojamas un burvīgas! Vienmēr to atcerieties! Nekad nezaudējiet 
ticību sev un mīlestībai! Izbaudiet šo dienu!” – saka Vizmas kundze.

29. novembrī Skrundas novada paš-
valdības pārstāvji piedalījās Latvijas 
Republikas  konsulāta Vitebskā  un 
Vitebskas  apgabala  izpildkomitejas 
rīkotajās  Latvijas  novadu  dienās 
Vitebskā.

Vitebskas apgabals Baltkrievijā ro-
bežojas ar Latvijas Republiku un ir 
nozīmīgs sadarbības partneris dažādās 
jomās. Tieši ģeogrāfiskais tuvums rada 
pozitīvu iespēju sadarbības attīstībai 
un veicināšanai starp Latviju un Balt-
krieviju. Šobrīd Vitebskas apgabala 
uzņēmēji jau aktīvi sāk meklēt sadar-
bības iespējas daudzās ES dalībvalstīs.
Par godu Latvijas simtgadei konsulāts 
Vitebskā organizēja pasākumus, kuros 
popularizēja Latviju. Latvijas eksport-
spējīgiem uzņēmumiem bija iespēja sevi 
prezentēt izstādē, kā arī nozaru darba 
grupās - enerģētika, tūrisms, pārtika un 
rūpniecība. 

Pasākumu no Latvijas atbalstīja arī 
LIAA, LBESVB, LTRK, Latvijas plā-
nošanas reģioni, Latvijas Pašvaldību 
savienība, A/S “Latvijas Dzelzceļš”, 
Rīgas brīvostas pārvalde.

Skrundas novadu forumā pārstāvēja 
pašvaldības vadītāja Loreta Robežniece, 
izpilddirektors Guntis Putniņš, deputāti 
Ivo Bārs un Andrejs Salmins.

Teksts - Zane Eglīte

Latvijas novadu 
dienas Vitebskā


	1_lapa
	2_lapa
	3_lapa
	4_lapa

