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Labdien, lasītāj! Paldies par ieguldīto darbu!

Novembr i s !  K lā t  l i e t avas , 
pirmais sniegs, pēdējie gājputni un 
pēdējās lapas kokos! Novembris 
– sarkanbaltsarkanais, patriotu un 
varoņu mēnesis. Būsim piedzīvojuši 
un izdzīvojuši piepildītu Latvijas 
simtgades pirmo  gadu, kurā tika 
daudz kas paspēts, iegūts, piedzīvots 
un  izbaudīts! Katram savas atmiņas 
…..bet novembris ir arī sociālo 
darbinieku profesionālo svētku 
mēnesis. Un mēs, pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
darbinieki, to atzīmējam katru gadu. 
Savus svētkus mēs svinam ar darbu, 
ar iegūtu pieredzi, ciemojoties pie 
iedzīvotājiem un daloties ar jauno. Es 
vēlos pateikt lielu paldies par paveikto 
savām meitenēm –  komandai, 
kura sevi pierādījusi kā stipru 
veselumu, profesionālu un radošu 
kolektīvu. Tāpat gribu izcelt un 
pateikt paldies par dažādu projektu  
un iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanu 
sociālās jomas nevalstiskajām 
o r g a n i z ā c i j ā m  –  b i e d r ī b ā m 
“Ventaskrasti”, ”Nīkrācnieki”, “Mini 
SD” un “Lejaskurzeme”, kā arī 
visiem, kas ikdienā savas profesijas 
nosaukumā nes vārdu SOCIĀLAIS.

N o v e m b r ī  p a r a s t i  s p r a i g i 
strādājam pie jaunā budžeta 
plānošanas, apkopojam paveikto 
šinī gadā, mācāmies un skaidrojam 
izmaiņas sociālajā jomā. Liels darbs 
ieguldīts, izstrādājot  dokumentāciju 
deinstitucionalizācijas procesam.  
Šī projekta laikā līdz 2023. gadam 
Skrundas novadā tiks izveidoti 
jauni sabiedrībā balstīti sociālie 
pakalpojumi personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. 

Sociālais darbs ir nemitīgs un ļoti 
mainīgs, tādēļ aicinu mums visiem 
kopā būt labestīgiem, saprotošiem 
un atvērtiem pārmaiņām!

Mēs taču neesam putekļi
Kurus var aizskalot lietus
Tāpēc pat negaisā negantā
Drosmīgi stāvam uz vietas

Paliekam skatoties debesīs
Un tā pat mierīgi rimstam
Mēs taču neesam putekļi
Pat ja mēs putekļos grimstam

(G. Račs)

Anda Vītola, Skrundas novada p/a 
“Sociālais dienests” direktore

Ik gadu pirms valsts svētkiem iedzī-
votāji tiek aicināti izvirzīt pretenden-
tus Goda balvu un Pateicības rakstu 
saņemšanai. Šogad tika saņemti 25 
pieteikumi, no kuriem apstiprināti  13 
apbalvojumu saņēmēji. Goda balvas 
un Pateicības raksti tiks pasniegti 
svinīgā pasākumā 16. novembrī plkst. 
18.00 Skrundas kultūras namā.

Skrundas novada domes apbalvojumu 
pasniegšanas mērķis ir rosināt Skrundas 
novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu 
un organizāciju darbiniekus strādāt aktī-
vi un radoši, iesaistīties novada sabied-
riskās dzīves norisēs, kā arī dot lielāku 
ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē.

Goda balva ir augstākais Skrundas 
novada domes apbalvojums, ko piešķir 
par sevišķiem nopelniem novada labā. 
Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekš-
zīmīga un panākumiem bagāta darbība, 
kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas 
novada labā. Skrundas novada Goda 
balva ir Skrundas novada domes Aplieci-

nājuma raksts un Goda zīme komplektā 
ar naudas balvu 50,00 EUR apmērā pēc 
nodokļa nomaksas.

Pateicības raksts ir Skrundas novada 
domes priekšsēdētājas rakstiska patei-
cība par atbalstu Skrundas novadam, 
par sadarbību ar Skrundas novada domi.

Goda balvas saņēmēji:

• Kaspars RUDĪTIS, jaunsargu ins-
truktors – par Skrundas novada jauniešu 
audzināšanu patriotisma garā, uzticību 
Tēvzemei un Skrundas novada vārda 
popularizēšanu.

• Jānis DEMČUKS, SIA “Skrun-
das komunālā saimniecība” ražošanas 
tehniķis – par ieguldījumu pasākumu 
organizēšanā un pašaizliedzīgu darbu, 
rūpējoties par Skrundas pilsētas deko-
rēšanu svētku laikā.

• Dzintra VEĢE, pensionāre, bijusī 
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes va-
dītāja – par ilggadēju darbu Rudbāržu 
pakalpojumu pārvaldes vadītājas ama-
tā, par ieguldījumu Rudbāržu pagasta 
attīstībā un labiekārtošanā, rūpēm par 
pagasta iedzīvotāju labklājību, par ak-
tīvu darbošanos Rudbāržu pensionāru 
klubiņā.

Pateicības rakstu saņēmēji:
• Dace PUŠĪLOVA, kultūras darba 

organizatore Raņķu pakalpojumu pārval-
dē – par nesavtīgu ieguldījumu apjomīgu 
un saturiski bagātu pasākumu organi-
zēšanā, par spēju piesaistīt visa novada 
un apkārtnes iedzīvotāju līdzdalību, 
tādējādi popularizējot Raņķu pagasta un 
Skrundas novada vārdu.

• Silva PĒTERSONE, skolotāja 
Skrundas vidusskolā – par labdarības pa-
sākumu organizēšanu Skrundas novada 
aprūpes namos, par labestības un līdz-
jūtības audzināšanu skolēnos, iestudējot 
un uzvedot uzvedumu “Meža pasakas”.

• Inese IVĀNE, biedrības “Ventas 
krasti” valdes priekšsēdētāja – par aktīvu 
darbošanos nevalstiskajā sektorā, īsteno-
jot biedrības “Ventas krasti” projektus, 
uzlabojot Skrundas novada iedzīvotāju 
dzīves apstākļus, piesaistot finansējumu 
daudzveidīgu iniciatīvu īstenošanai vie-
tējās sabiedrības labā.

• Ilona RĪTIŅA, biedrības “Nīkrāc-
nieki” valdes priekšsēdētāja, Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja – par 
ieguldījumu Nīkrāces pagasta attīstībā, 
tēla veidošanā un popularizēšanā, kā arī 
par aktīvu darbošanos sporta popularizē-
šanā un brīvprātīgo iniciatīvās.

• Aiga TOMANOVIČA, uzņēmē-
ja-amatniece – par aktīvu darbošanos 
biedrībā “Skrundas Klēte”, popularizējot 
vietējos ražojumus un veicinot Skrundas 
novada mājražotāju un amatnieku atpa-
zīstamību visas valsts mērogā.

• Edgars VĪTOLS, galda hokeja tre-
neris – par galda hokeja un Skrundas 
novada vārda popularizēšanu, vadot 
treniņus jauniešu centrā, dienas centrā 
un izglītības iestādēs, kā arī organizējot 
vietēja mēroga sacensības, kā arī par 
spēlētāju motivēšanu un atbalstu dalībai 
amatieru līgas sacensībās.

• Madars BALODIS, brīvprātīgā 
darba veicējs – par brīvprātīgā darbu, 
pasniedzot interesentiem programmē-
šanas pamatus, par līderības prasmju 
veicināšanu jauniešos, kā arī par vese-
līga dzīvesveida popularizēšanu, veicot 
brīvprātīgā darbu Nīkrāces pamatskolā 
un palīdzot bērniem apgūt datorprasmes.

• Kaspars UPENIEKS, Skrundas no-
vada būvvaldes vadītājs – par brīvprātīgā 
darbu, radot jaunietim ar invaliditāti 
Elmāram Kaminskim  nojumi elektris-
kajam braucamrīkam.

• Eva un Sandis BEHMAŅI, Eva – 
jaunatnes darbiniece Skrundā, Sandis 
– mājsaimnieks – par sabiedrības salie-
dētības veicināšanu, piedaloties dažādos 
pasākumos kā brīvprātīgie, par atbalstu 
remigrējušajām ģimenēm, veicinot to ie-
jušanos sabiedrībā, par Skrundas novada 
vārda un permakultūras saimniekošanas 
iespēju popularizēšanu, par cilvēku 
izglītošanu par videi draudzīgāku saim-
niekošanu lauku vidē.

• Anda BRŪDERE, AB fitness TRX 
trenere – par aktīva un veselīga dzīves-
veida popularizēšanu Skrundas novadā 
un ārpus tā.

Teksts un foto - Iveta Rozenfelde
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ĪSUMĀ Skrundas novada pašvaldības policija 
informē par notikumiem oktobrī

Dzīvnieki
1. oktobrī ziņots par maza auguma suni, kurš ilgāku laiku nepieskatīts stāv ceļa 

malā un, iespējams, ticis pamests. Suns tika nogādāts Saldus dzīvnieku patversmē. 
Oktobrī bijušas sūdzības arī par mājlopiem, kas izbradā kaimiņu īpašumus. Tā kā par 
Nīkrāces pagastā klaiņojošām aitām, kas posta svešus īpašumus, sūdzības saņemtas 
atkārtoti, tad uzsākta administratīvā lietvedība.

Nelikumīgi vāc ziedojumus
2. oktobrī saņemta informāciju par kādu sievieti, kura Skrundā, netālu no veikala 

“Elvi”, vāc ziedojumus savam citā valstī esošajam saslimušajam dēlam. Arī pati 
ziedojumu vācēja bija citas valsts iedzīvotāja. Pēc apstākļu noskaidrošanas konsta-
tēts, ka sieviete apbraukā vairākas Latvijas pilsētas un citas valstis. Uz Skrundas 
pašvaldības policijas uzdotajiem jautājumiem, kā arī ticamus pierādījumus par 
ziedojuma vākšanas iemesliem sieviete uzrādīt nevarēja, tāpēc turpmākā ziedojumu 
vākšana tika liegta. Tika informēta arī Valsts policija. 

Pazaudētas lietas
Ziņots par Skrundā atrastu velosipēdu. Tas nodots īpašniekam. Saņemta informā-

cija par Skrundā pazaudētu maku. 
Bojā īpašumus
Oktobrī saņemtas sūdzības par izsistiem mājas logiem Skrundā, Liepājas un 

Saldus ielās. 14. oktobrī informēts par sabojātu īpašumu, kuru izbraukājuši autova-
dītāji ar bezceļam veidotām automašīnām. Kāds iedzīvotājs svešā īpašumā izbēris 
sapuvušus ābolus. Noskaidrotas vainīgās personas, kuras Nīkrāces pagasta Dzeldā 
apzīmēja saieta nama fasādi. Kāda Skrundas daudzdzīvokļu mājas kaimiņiene 
sabojājusi pastkasti.

Agresīvi un nevērīgi braucēji
Saņemta informācija par automašīnu vadītājiem, kuri bojā ceļus un apdraud ap-

kārtējos iedzīvotājus Skrundā. 18. oktobrī informēts par ceļu satiksmes negadījumu 
Skrundā, Kuldīgas un Lielās ielas krustojumā.

Pārkāpj noteikumus
Arī oktobris nav bijis izņēmums, kad cilvēki sabiedriskā vietā atradušies alkohola 

reibumā, kā arī smēķējuši neatļautā vietā un saņēmuši aizrādījumus. 11. oktobrī ap-
sekojot Skrundas pilsētas teritoriju, pamanīta automašīna, kurai nav veikta tehniskā 
apskate un ir ceļu satiksmes lietošanai nederīga valsts reģistrācijas numurzīme. 
Oktobrī apsekoti vairāki nesakopti privātīpašumi.

Sadarbojas ar dienestiem 
9. oktobrī kāds Skrundas iedzīvotājs nogādāts līdz Kuldīgas rajona prokuratūrai 

viņa izdarītā pārkāpuma dēļ.  21. oktobrī Raņķos no kādas automašīnas nozagta 
auto magnetola. Informācija nodota Valsts policijai. Valsts policija informēta arī par 
Skrundas centrā izmestu petardi. 25. oktobrī Skrundas sociālais dienests informēja 
par kādu vīrieti un sievieti, kuri staigāja pa Skrundu un prasīja aizdot naudu.

Risina nesaskaņas
11. oktobrī risinātas kaimiņu nesaskaņas Pumpuros, Skrundas pagastā, un
Bērza ielā, Skrundā. Sūdzības bijušas arī par kāda daudzdzīvokļu mājas kaimiņu 

Ciecerē.
Profilaktiskie reidi
Nīkrāces pagasta Dzeldā, notika kultūras pasākums, kura laikā notika arī pro-

filaktiskais reids, kādi tiek veikti Skrundas novadā nakts laikā. Līdzīgs reids bija 
arī Skrundā, kad tur notika kultūras pasākums. Lieli pārkāpumi netika konstatēti.

Jaunas kameras
22. oktobrī Skrundā papildus tika uzstādītas trīs video novērošanas kameras.

Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības 
policijas inspektors Ģirts Miksons

Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Oktobris  Nīkrāces pagastā aizvadīts ar ikdienas darbiem – lapu grābšanu, krūmu 
attīrīšanu no ceļmalām, malkas sagatavošanu pašvaldības brīvajiem dzīvokļiem. Ir 
pabeigts kosmētiskais remonts Nīkrāces pagasta kabinetam. 

Nīkrāces bibliotēkā viesojās Nīkrāces bērnudārza grupiņas bērni, kur kopā tika 
lasītas grāmatas, zīmēts un spēlētas spēles. Lasītāju klubiņa dalībnieces sanāca kopā 
uz šīs sezonas pirmo tikšanos. Bibliotēkas krājumi papildināti ar jaunām grāmatām. 
Mēneša pēdējā dienā tika organizēts spoku vakars, kurš bija kupli apmeklēts. Šajā 
vakarā dalībnieki klausījās stāstos, spēlēja spēles, piedalījās stafetēs un atjautības 
uzdevumos. Īstenots projekts „Atpūtas vieta pie Nīkrāces Saieta nama”, kas tika 
atbalstīts projekta konkursā „Mēs Skrundas novadam!”, kuru realizēja neformāla ie-
dzīvotāju grupa. Projekta laikā izveidotas āra spēles un atpūtas vieta pie Saieta nama.

Oktobrī pirmo reizi tika organizēts pasākums – Sports rudenī. Dalībnieki sacentās 
šādās disciplīnās – 100m skrējienā, krosā, tāllēkšanā no vietas, pildbumbas mešanā, 
pievilkšanās pie stieņa un preses vingrinājumā. 

Informāciju apkopoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā
Mēnesis pagāja, lai pabeigtu aizsāktos remonta darbus pagasta pārvaldē un dzīvok-

ļos, nostiprinātu iebrauktuvju malas Ziedu ielā, greiderētu ceļus un atjaunotu grants 
ceļu segumu Upes ielai un Dižkārklu ceļam. Raņķu bibliotēkā uz laiku sācis strādāt 
Valdis Nelijus. No 1. novembra izmaiņas pastnieces darba laikā Raņķos. Pastniece Jūs 
gaidīs no plkst 8.00 līdz 9.00. Darba sezonu uzsācis Raņķu amatierteātris, savukārt 
dziedāt gribētājus gaida ansamblis. Vēl atmiņā senioru ekskursija septembrī, kad 
jau oktobra sākumā raņķeniekiem bija iespēja doties izbraukumā, lai iepazītos ar 
dzērveņu audzēšanu, netradicionālu maizes cepšanu, sīrupu, sukāžu un sulu ražošanu, 
dažādu garšu medus gatavošanu. Rudenim piedienīgas bija Dzejas dienas kopā ar 
“Lustīgā blumīzera” mūziķi, dzejnieku un kantrīmūzikas radio “Latvija” dibinātāju 
Mārtiņu Bergmani. Rudens ballē “Kā rudenīgs lietus” tika sveikti iedzīvotāji, kuri 
šajā gadā sasnieguši pensionēšanās vecumu. Pasākumu kuplināja Saldus meiteņu 
duets un jestras čigānu dejas. Raņķu bibliotēkā visu mēnesi bija skatāma TTMS 
“Kuldīgas Palete” dalībnieces Rasas Rasmanes gleznas un jaunmuižnieces Renātes 
Mihailovas pašdarinātās kartītes.

Vēl gaidām ierosinājumus, kuriem līdzcilvēkiem būtu jāpasaka paldies par viņu 
ieguldījumu Raņķu pagasta saimnieciskajā, sabiedriskajā, sporta, kultūras, labda-
rības vai citā nozīmīgā jomā. Pretendentus sveiksim 16.novembrī Latvijas Repub-
likas proklamēšanas dienai veltītajā dzejkoncertā “Latviju mīlot”. Pēc pasākuma 
Raņķos tiks organizēta braukšana uz svinīgo pasākumu Skrundā, lai pabūtu kopā 
ar novada ļaudīm, ieklausītos svētku uzrunās un sveiktu Goda balvu un Pateicības 
rakstu saņēmējus. 

Šogad svecīšu vakars visās kapsētās plānots 23.novembrī. Irbes kapsētā to aicinām 
darīt no plkst 15.00, ieklausoties mūzikas skaņās.

Informāciju apkopoja 
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pakalpojumu pārvaldei jauna vadītāja
31. oktobra domes sēdē Rudbāržu 

pakalpojumu pārvaldes vadītājas 
amatā apstiprināja Inesi Ivāni, kas 
savus pienākumus sāka pildīt 1. no-
vembrī.

Kopš 2017. gada Inese Ivāne darbo-
jās kā deputāte un daudzus gadus vada 
biedrību “Ventas krasti”, kā arī Nīkrāces 
Veselības punktā pildīja ārsta palīdzes 
pienākumus.

Jautāta, kā viņa šobrīd redz pagasta 
attīstību, jaunā vadītāja sacīja: “Mērķis 
ir ar laiku izveidot tādu pagastu, kur 
cilvēki vēlētos dzīvot un atgriezties, tādu 
pagastu, kuram ir sava “odziņa” un kurā 
cilvēki ir apmierināti, ar vēlmi līdzdar-

boties un attīstīties.” I. Ivāne uzsver, ka svarīgi ir izveidot saliedētu komandu, kur 
katrs pārzina savus darbus, strādājot iedzīvotāju interesēs. Tāpat jādomā par iespēju 
piesaistīt privātus investorus, kas veicinātu jaunu darba vietu rašanos. Rudbāržu 
pagasta iedzīvotāji ir aktīvi ļaudis, līdz ar to būtiski padomāt par dažādu projektu 
ieviešanu, piedāvājot iedzīvotājiem tajos iesaistīties.

Inese teic: “Zinot, ka mana stiprā puse ir darbs ar cilvēkiem un to labklājības 
uzlabošana, noteikti turpināšu piedalīties dažādos projektu konkursos, lai mainītos 
Rudbārži, cilvēki un situācija. Ļoti vēlos, lai cilvēki iesaistās NVO darbībā, brīv-
prātīgā darbā un vairāk saprot ne tikai savas, bet arī apkārtējo vēlmes.”

Jaunā vadītāja uzsver, ka svarīgi ir informēt pagasta darbiniekus par paredzama-
jiem darbiem un aktivitātēm ne tikai pagastā, bet visā novadā, tiek plānots ieviest 
regulāras “prāta vētras” ar kolektīvu un aktīvajiem iedzīvotājiem.

Par nākotnes iecerēm runājot, viņa atzīst, ka sapnis ir izveidot jauniešu domi un 
senioru padomi, kuri regulāri varētu veidot dialogu ar vienaudžiem un kopā izteikt 
vēlmes pagasta attīstībai.

Kā lielāko izaicinājumu Inese Ivāne min dažādu stereotipu laušanu attiecībā uz 
situācijām un cilvēkiem.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skrundas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra informācija iedzīvotājiem

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru sniegto pakalpojumu 
klāstu ar 2020. gadu papildinās šādi pakalpojumi: 

BVKB pakalpojumi:
1.Informācijas sniegšana par BVKB BIS e-pakalpojumiem https://bis.gov.lv/bisp/ 

sadaļā “E-pakalpojumi”;
2. Publiskās sistēmas lietotāja darba vieta; 
3. Pilnvarošanas risinājums publiskās sistēmas lietotājiem”. SIVA pakalpojumi 

(informācijas sniegšana).
4. Profesionālās piemērotības noteikšana.
5. Profesionālā rehabilitācija.
6. Transportlīdzekļa pielāgošana.
7.  VSAA pakalpojums. Fondētās pensijas (2. līmeņa) kapitāla izmantošanas 

izvēle nāves gadījumā”. 

Centra adrese: Raiņa ielā 11, Skrundā
Darba laiks: P. 8.00-18.00; O,T,C, no 8.00-17.00; Pk. no 8.00-15.00
Tālrunis: 63331555; e-pasts: skrunda@pakalpojumucentri.lv ; dome@skrunda.lv 

Teksts: Rudīte Kronlaka, VPVKAC speciāliste

Skrundā aizvadīta akcija “Dienas bez rindām”
No 30. septembra līdz 4. oktobrim visā Latvijā norisinājās Vides aizsardzī-

bas un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā ikgadējā akcija “Diena bez 
rindām”, kuras laikā arī Skrundā iedzīvotāji tika aptaujāti un konsultēti par 
valsts e-pakalpojumu lietošanu. 

4. oktobrī Skrundas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) darbinieki Skrundas ģimenes ārstu praksē aptaujāja un konsultēja 
iedzīvotājus par valsts e-pakalpojumu lietošanu. Iedzīvotāju aptauja tika veikta 
arī VPVKAC telpās un novada bibliotēkās. Kopumā tika aptaujāti 55 iedzīvotāji.  

Iedzīvotājiem tika sniegtas konsultācijas dažādos jautājumos: kā iesniegt slimības 
lapu elektroniski, kas jāzina, iesniedzot slimības lapu papīra formātā, kā arī tika 
skaidrota e-veselības sistēmas lietošana un nozīme.

Iedzīvotāji saņēma informatīvos materiālus par valsts sniegtajiem pakalpojumiem, 
kurus iespējams pieprasīt Skrundas VPVKAC. 

Teksts: Rudīte Kronlaka, VPVKAC speciāliste

Par remigrāciju 
novadā 

Lai aktualizētu remigrācijas jautāju-
mu risināšanu un veicinātu iedzīvotāju 
izpratni un līdzdalību, Skrundas nova-
dā tiks īstenots projekts “Remigrācijas 
sekmēšanas pakalpojumi pašvaldī-
bās”. Projekta laikā tiks organizētas 
dažādas aktivitātes –  pašvaldību 
speciālistu apmācības par remigrācijas 
jautājumiem, sarunu vakari, kuros 
aicināti piedalīties gan remigranti, gan 
citi novada iedzīvotāji, lai dalītos pie-
redzē un stāstos par dzīvi ārzemēs un 
Latvijā, kā arī diasporas un remigrantu 
informēšana un izpratnes veicināšana 
par remigrācijas iespējām Latvijā. 
Projekts tiks īstenots no oktobra līdz 
2020. gada maijam. Tā realizētājs ir 
Skrundas novada pašvaldība sadarbībā 
ar Kurzemes plānošanas reģionu.

11. novembrī pl. 17.30 tiekamies 
Skrundas jauniešu centra telpās uz pir-
mo sarunu vakaru – “Pasaules garša”.

Nolietotās 
elektropreces

No 2. līdz 8. decembrim Skrun-
das novada pašvaldība sadarbībā ar 
uzņēmumu “Elektropunkts” aicina 
iedzīvotājus izmantot iespēju nodot 
nolietotās un nevajadzīgās elektro-
preces. Svarīgi, lai tās būtu neizjauktā 
veidā. Nolietotās elektropreces, (mo-
bilos telefonus, datorus, akumulatorus, 
rūterus, dekoderus, printerus, kopētā-
jus, TV, ledusskapjus, veļas mašīnas, 
putekļu sūcējus, instrumentus, vadus, 
antenas, zāles pļāvējus, kases aparātus, 
utt.) atbilstoši likumā noteiktajai kārtī-
bai varēs nodot bez maksas.

Rudbāržos: Baznīcas šķūnis, Liepu 
ielā 10, iepriekš par laikiem sazinoties 
ar Inesi Ivāni (t. 29427990) vai Jāni 
Treilīpu (t. 25273473).

Nīkrācē: Barakas, Ozolu iela 4, 
jebkurā ērtā laikā. Sīkāka informācija 
pa t. 26205055 (Velga Zuntmane) vai 
20376734 (Valdis Pēda).

Raņķos: Vecā katlu māja, Ventas 
iela 9a. Par laikiem iepriekš sazināties 
ar Ritvaru Stepanovu (t. 28319185) vai 
Uldi Freimani ( t. 22107941).

Diskutē par novadu 
reformu

16. oktobra pēcpusdienā Skrundā 
ieradās Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Juris Pūce, 
lai novada iedzīvotājiem skaidrotu 
gaidāmo reformu, ieguvumus, kā arī 
atbildētu uz jautājumiem.

Uz tikšanos ar ministru bija iera-
dušies aptuveni 50 cilvēki. Ministrs 
skaidroja reformas mērķus. Tika 
diskutēts par reģionu sadalījumu, 
lai saņemtu lielāku finansējumu no 
Eiropas Savienības. No daudzu iedzī-
votāju puses izskanēja priekšlikums, 
lai Skrundas novads tiktu pievienots 
Saldus novadam, nevis, kā šobrīd 
ieplānots, Kuldīgas novadam. Tika 
pārrunātas arī veselības aprūpes pa-
kalpojumu iespējas, kā arī transporta 
satiksme ar Saldu un Kuldīgu, komu-
nālo pakalpojumu tarifi, nodokļi, ceļi, 
problēmas, kas saistītas ar iedzīvotāju 
aizbraukšanu un darbavietu radīšanu, 
skolu jautājumi. Skrundas novada do-
mes priekšsēdētāja Loreta Robežniece 
atzina: “Laiks rādīs, kādi vēji pūtīs no 
galvaspilsētas puses. Galvenais, lai 
visi saprotam, ka Latvija ir ne tikai 
Rīga.” Diskusijas bija spraigas. Pal-
dies iedzīvotājiem par ieinteresētību, 
diskusijām un izvirzītajiem priekšli-
kumiem! 

31. oktobra domes sēdē amatā apstiprināta Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centra vadītāja Zane Babre. Viņa pēc izglītības ir jurista palīdze, bet, kā pati saka, 
“pēc aicinājuma - dažādu pasākumu organizatore un projektu vadītāja”. Pēdējos 
8 gadus Z. Babre ir aktīvi iesaistījusies un darbojusies ārzemju latviešu kultūras 
dzīves organizēšanā - ir bijusi viena no Bergenas latviešu biedrības dibinātājām un 
veidotājām, dibinājusi, trenējusi un uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem aizvedusi Bergenas tautas deju dejotājus, kā arī veidojusi dažādus 
pasākumus. 

Zane Babre uzsver, ka svarīgi attīstīt Skrundas novadu kā vietu, kur uzņēmēji 
labprāt uzsāk, veido un attīsta savu biznesu un tā kļūst par arvien iemīļotāku tūrisma 
galamērķi gan Latvijas, gan ārzemju iedzīvotājiem. 

Teksts - Iveta Rozenfelde
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2019. gada 31. oktobra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
10/2019 “Grozījumi Skrundas novada paš-
valdības 2019. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2019 „Skrundas novada 
pašvaldības 2019. gada budžets”.

Dome piekrita, ka 08.12.2017. noslēgtā 
līguma Nr. 2.6.3./153 par Skrundas pirms-
skolas izglītības iestādes “Liepziediņš” teh-
niskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un 
būvdarbu veikšanu, ietvaros būvdarbi tiek 
pabeigti un nodoti pašvaldībai kā pasūtītā-
jam atbilstoši Līgumam līdz  31.10.2019., 
ja Būvuzņēmējs piekrīt izpildīt šādus 
nosacījumus:

1) darbi ir izpildīti pilnā apjomā atbil-
stoši līguma noteikumiem un būve ir no-
dota ekspluatācijā; 2) segt izdevumus, kas 
pašvaldībai radušies saistībā ar pasažieru 
pārvadājumiem no Skrundas uz Jaunmuižu, 
Skrundas pagastā, uz Rudbāržiem, Rudbār-
žu pagastā, uz Dzeldu, Nīkrāces pagastā, un 
atpakaļ saistībā ar  Skrundas pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Liepziediņš” personāla un 
audzēkņu nogādāšanu par laika posmu no 
02.09.2019. līdz 31.10.2019., atbilstoši klāt 
pievienotajam aprēķinam; 3) par saviem lī-
dzekļiem nodrošināt Skrundas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Liepziediņš” inventāra 
transportēšanu no Rudbāržu skolas un no 
Jaunmuižas pamatskolas uz “Liepziediņu”. 
Ja Būvuzņēmējs ir izpildījis lēmuma 1. 
punktā minētos nosacījumus, domes priekš-
sēdētāja Loretai ROBEŽNIECEI slēgs 
vienošanos par būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu līdz  31.10.2019.

No 1. novemrbra par Tūrisma un uzņē-
mējdarbības atbalsta centra vadītāju iecelta 
Zane BABRE, nosakot normālo darba laiku 

40 stundas nedēļā ar mēneša darba algas 
likmi 1100,00 EUR (viens  tūkstotis viens 
simts euro, nulle centi). Par Rudbāržu pa-
kalpojumu pārvaldes vadītāju iecēla Inesi 
IVĀNI, slēdzot darba līgumu uz nenoteiktu 
laiku, nosakot mēneša darba algas likmi 
789,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit 
deviņi euro, nulle centi) un normālo darba 
laiku – 40 stundas nedēļā. Dome atcēla 
Ivetu ZĪLI no pārvaldes vadītāja pienākumu 
izpildītājas amata un nolēma atjaunot darbā 
par kasieri.

Dome atbrīvoja no Dzīvokļu komisijas 
un Ceļu fonda komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas Dzintru VEĢI. Dzīvokļu komi-
sijā ievēlēja Inesi IVĀNI, nosakot, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām Dzīvokļu komisijas 
sastāvs ir šāds: Anda VĪTOLA, Inga FREI-
MANE, Ilona RĪTIŅA, Inese IVĀNE, Ģirts 
MIKSONS, Ritvars STEPANOVS, Aivis 
VĪTOLS. Arī Ceļu fonda komisijā ievēlēja 
Inesi Ivāni un pēc izdarītajām izmaiņām 
Ceļu fonda komisijas sastāvs ir šāds: Guntis 
PUTNIŅŠ, Ilona RĪTIŅA, Ritvars STEPA-
NOVS, Jānis BRŪVERIS, Inese IVĀNE.

Dzintru VEĢI atbrīvoja arī no  Pašval-
dības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un 
tajā ievēlēja Inesi IVĀNI. Pēc izdarītajām 
izmaiņām komisijas sastāvs ir šāds: Ritvars 
STEPANOVS, Inese IVĀNE, Ilona RĪTI-
ŅA, Kaspars UPENIEKS, Aivis VĪTOLS.

Dome nolēma atcelt Skrundas novada 
domes 25.07.2019. sēdes (prot. Nr. 9, 5.§) 
lēmumu „Par Skrundas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
25.07.2019. sēdes (prot. Nr. 9., 2.§) lēmu-
ma “Par Skrundas novada Bāriņtiesu” 4.4. 
punktu un par Skrundas novada bāriņtiesas 
locekli līdz 2024. gada 31. oktobrim ievē-

lēja Žannu GRUNDMANI-TODI, nosakot, 
ka pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas 
novada Bāriņtiesas sastāvs ir šāds: Antra 
EISAKA – bāriņtiesas priekšsēdētāja, bā-
riņtiesas locekles – Žanna GRUNDMANE-
TODE, Anna LEILONE, Dagnija Daiga 
GRUNDBERGA.

Dome nolēma ar Goda balvu apbalvot 
Kasparu RUDĪTI, Dzintru VEĢI, Jāni 
DEMČUKU, Pateicības rakstu pasniegt 
Dacei PUŠĪLOVAI, Silvai PĒTERSONEI, 
Inesei IVĀNEI, Ilonai RĪTIŅAI, Aigai TO-
MANOVIČAI, Kasparam UPENIEKAM, 
Edgaram VĪTOLAM, Madaram BALO-
DIM, Evai un Sandim BEHMAŅIEM, 
Andai BRŪDEREI.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus: dzīvokli Skrundā, 
Ventas ielā 5-11, ar kopējo platību 52,7 m2, 
par 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle 
centi); dzīvokli Skrundā, Kalēju ielā 12A-4, 
ar kopējo platību 57,1 m2, par 3400,00 EUR 
(trīs tūkstoši četri simti euro, nulle centi).

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
1775,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 
septiņdesmit pieci euro, nulle centi) zemi 
“Ventas” Skrundas pagastā ar kopējo pla-
tību 3156 m2.

Dome nolēma atļaut uzsākt SIA „ZIKO” 
(reģ. Nr. 48503010541) lokālplānojuma 
izstrādi nekustamajiem īpašumiem Skrundā 
- Ventas ielā 3 un Raiņa ielā 15A - , lai gro-
zītu Skrundas novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025. gadam nekustamajos īpašumos 
gar Ventas upes aizsargjoslu, kā to nosaka 
Aizsargjoslas likuma 7. panta otrās daļas 2. 
punkta a) apakšpunkts.

Dome nolēma izstrādāt projektu indi-
viduālās aizsargjoslas noteikšanai valsts 

aizsargājamam kultūras piemineklim Nr. 
1262 “Skrundas viduslaiku pils”.

Dome nolēma pagarināt 29.06.2009. no-
slēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 9-1/50 par zemes 6,63 ha platībā nomu 
nekustamajā īpašumā „Savenieki”, Skrun-
das pagastā, uz pieciem gadiem lauksaim-
niecībai, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nosakot zemes vienībai 
nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR 
(divdesmit astoņi euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem izno-
māt zemes vienības daļu 2,5 ha platībā ne-
kustamajā īpašumā „Alturpnieki”, Nīkrāces 
pagastā, lietošanas mērķis - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, nosakot zemes vienībai 
nomas maksu gadā 0,5% apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības, ne mazāku kā 28 EUR 
(divdesmit astoņi euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības daļu 0,11 ha pla-
tībā nekustamajā īpašumā “Vecvidenieki”, 
Skrundas pagastā, lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes 
vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 3 EUR (trīs euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem izno-
māt zemes vienības daļu 0,01 ha platībā 
nekustamajā īpašumā „Riekstu mājas maz-
dārziņi”, Rudbāržos, lietošanas mērķis - 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes 
vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 3 EUR (trīs euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem izno-
māt zemes vienības daļu 0,01 ha platībā 

nekustamajā īpašumā „Riekstu mājas maz-
dārziņi”, Rudbāržos, lietošanas mērķis - 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes 
vienībai nomas maksu gadā 0.5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 3 EUR (trīs euro).

Dome nolēma uz pieciem gadiem 
iznomāt zemes vienības daļu 2,27 ha pla-
tībā nekustamajā īpašumā „Jaunciecere”, 
Skrundas pagastā, lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes 
vienībai nomas maksu gadā 0,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, ne mazāku 
kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro).

Dome nolēma izmainīt zemes vienībām 
Kalēju ielā 12C, Skrundā, un “Vecupmaļi” 
Skrundas pagastā statusu no rezerves fon-
da zemes uz pašvaldībai piekritīgo zemes 
vienību, zemes vienībai Kalēju ielā 12C 
nosakot statusu – starpgabals.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpašu-
mu „Valsts mežs Rudbārži” un atdalāmām 
zemes vienībām 37,91 ha platībā un 36,73 
ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Rud-
bāržu kalns”, zemes vienību lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome noteica nekustamajam īpašuma 
„Nogāze” Rudbāržu pagastā (kadastra Nr. 
6282 008 0363), zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 6282 008 0362 dalīto zemes 
vienības lietošanas mērķi: 19,71 ha platībā - 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, 0,5 ha platībā 
- 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.21/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 

2013. gada 28. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21/2013 „Skrundas 
novada pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā 
redakcijā:

“7. Lai pašvaldība pildītu savas funk-
cijas, Dome ir izveidojusi šādas iestādes 
un struktūrvienības:

7.1. iestādes:
7.1.1. Skrundas novada pašvaldība,
7.1.2. Skrundas vidusskola,
7.1.3. Nīkrāces pamatskola,
7.1.4. Skrundas pirmsskolas izglītības 

iestāde “Liepziediņš”,
7.1.5. Skrundas mūzikas skola,
7.1.6. Skrundas kultūras nams,
7.1.7. Bāriņtiesa,
7.1.8. aģentūra “Sociālais dienests”,
7.1.9. Skrundas veselības un sociālās 

aprūpes centrs,
7.1.10. aprūpes nams “Valtaiķi”,

7.1.11. Skrundas pilsētas bibliotēka,
7.1.12. Skrundas bērnu bibliotēka,
7.1.13. Antuļu bibliotēka,
7.1.14. Rudbāržu pagasta bibliotēka,
7.1.15. Nīkrāces pagasta bibliotēka,
7.1.16. Raņķu pagasta bibliotēka,
7.2. struktūrvienības:
7.2.1. Raņķu pakalpojumu pārvalde 

(Skrundas novada pašvaldības sastāvā),
7.2.2. Rudbāržu pakalpojumu pār-

valde (Skrundas novada pašvaldības 
sastāvā),

7.2.3. Nīkrāces pakalpojumu pārvalde 
(Skrundas novada pašvaldības sastāvā),

7.2.4. Būvvalde,
7.2.5. Dzimtsarakstu nodaļa,
7.2.6. Pašvaldības policija,
7.2.7. Rudbāržu kultūras nams (iestā-

des “Skrundas kultūras nams” sastāvā),
7.2.8. Nīkrāces atpūtas centrs (iestā-

des “Skrundas kultūras nams” sastāvā),
7.2.9. Raņķu atpūtas centrs (iestādes 

“Skrundas kultūras nams” sastāvā),

7.2.10. Nīkrāces pagasta veselības 
aprūpes punkts (iestādes “Skrundas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” 
sastāvā), 

7.2.11. Rudbāržu pagasta veselības 
aprūpes punkts (iestādes “Skrundas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” 
sastāvā), 

7.2.12. Mākslas studija (Skrundas 
novada pašvaldības sastāvā),

7.2.13. Jauniešu multifunkcionālais 
iniciatīvu centrs (Skrundas novada paš-
valdības sastāvā),

7.2.14. Tūrisma un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs (Skrundas novada pašval-
dības sastāvā).”.

2. Svītrot noteikumu PIELIKUMUS 
Nr. 1, 2, 3, 4, 5.

3. Izteikt noteikumu PIELIKUMU 
šādā redakcijā (skat. pielikumu uz 1 
lpp.).

Skrundas novada  domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Skrundā, Skrundas novadā 2019.gada 26.septembrī Nr. 9/2019

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Pēc Valsts kontroles revīzijā Nr. 2.4.1-23/2018 konstatētā 
nepieciešams izstrādāt grozījumus Skrundas novada pašvaldības 
nolikumā, precizējot pašvaldības iestādes un struktūrvienības.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

2.1. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 
1.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības 
nolikumu, un 24.pantu par pašvaldības nolikuma prasībām,

2.2. Noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 
21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums” grozījumus, 
precizējot Noteikumu punktu, pielikumu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par pro-
jekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Netiek prognozēta negatīva ietekme.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Skrundas novada dome, Skrundas 
novada pašvaldības administrācija.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 
sabiedrības pārstāvjiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SKRUNDAS NOVADA PĀRVALDE

Novada dome

Domes priekšsēdētājsPriekšsēdētāja vietnieks

Pašvaldības izpilddirektors
Pašvaldības 

policija 
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Tūrisma un 
uzņēmējdarbības 

atbalsta centrs

Jauniešu 
multifunkcionālais 

iniciatīvu centrs 

Mākslas studija
SIA „Skrundas TV” 

SIA „Skrundas 
komunālā 

saimniecība” 
Kapitālsabiedrības 

Raņķi
Nīkrāce

Rudbārži
Struktūrvienības, kas 
pilda valsts deleģētās 

funkcijas
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nodaļa
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pārvaldes

Administrācija
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Attīstības 
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Izglītības
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Nīkrāces 
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„Valtaiķi”
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izglītības 
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Antuļu 
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Rudbāržu 
pagasta 

bibliotēka 

PIELIKUMS Skrundas novada pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošiem noteikumiem Nr. 9/2019
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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.

“Liepziediņā” drīz skanēs bērnu čalas
31. oktobrī pēc domes sēdes gan deputāti, gan 

darbinieki tika aicināti apskatīt rekonstruētā bēr-
nudārza “Liepziediņš” telpas. Būvniecības valsts 
kontroles birojs ēku ekspluatācijā pieņēma 24. ok-
tobrī, savukārt pašvaldības speciālisti – 30. oktobrī.

Šobrīd vēl turpinās darbs pie telpu labiekārtošanas. 
Savukārt 19. novembrī plkst. 9.00 ikviens aicināts uz 
PII “Liepziediņš” svinīgo atklāšanas pasākumu. Šajā 
dienā bērnudārzs uzņems nevis mazos ķiparus, bet 
ļaus ikvienam interesentam ieskatīties piedzīvotajās 
pārmaiņās. To varēs izdarīt pēc svinīgā pasākuma līdz 
pat plkst. 15.00.

INFORMĀCIJA bērnu vecākiem – PII “Liepziediņš” 
audzēkņus gaidīs 20. novembrī, lai ar jaunu sparu un 
labu noskaņojumu kopā apdzīvotu jaunās telpas.

Sīkāka informācija, zvanot PII “Liepziediņš” vadītājai 
Dzintrai Eglītei pa tālruni: 29542073.

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas 
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Notikumu kalendārs
Skrundā 

13. novembrī  pl.18.00 Skrundas k/n lielajā zālē radošā apvienība “Teātris 
un ES” aicina uz piedzīvojumu  izrādi bērniem NOSLĒPUMU SALA. Ieeja 
– 3.00 EUR.

Informāciju par Latvijas dzimšanas dienas pasākumiem skatīt 1. Lpp. 
20. novembrī Skrundas k/n pl.16.00 animācijas filma „Lielais ceļojums”. 

Ieeja – 1.00 EUR.                   
Pl. 18.00 latviešu spēlfilma “Dvēseļu putenis“. Ieeja – 3.00 EUR.
29. novembrī pl. 18.00 Skrundas k/n lielajā zālē Latvijas orķestru asociācija 

aicina uz IV festivāla koncertu! Ieeja – bez maksas.

Rudbāržos 
17. novembrī pl.17.00 Rudbāržu muižas Varoņu zālē Latvijas proklamēšanas 

dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā teiksim paldies aktīvākajiem pagasta 
ļaudīm. Pasākumā piedalīsies Liepājas teātra aktrise SIGITA JEVGĻEVSKA un 
ģitārists MĀRIS KUPČS ar dzejkoncertu “LATVIJU MĪLOT”. Pirms pasākuma 
aicinām iedegt katrs savu līdzpaņemto svecīti, izgaismojot muižas apkārtni. 

Raņķos
10. novembrī pl. 11.00 Raņķos, Sudmalnieku birzī, Lāčplēša dienai veltītās 

sporta spēles.
11. novembrī pl. 17.00  Raņķu centrā, starp daudzstāvu mājām, LĀČPLĒŠA  

DIENAS un  BERMONTIĀDES   SIMTGADES ATCERES  BRĪDIS svecīšu 
gaismā. Dzeja, vēstures atmiņas un mūzika. Foto plenērā fotografēto Raņķu 
pagasta māju  fotogrāfijas uz lielā ekrāna. Ugunskurs un silta tēja. Pēc pasākuma 
Raņķu bibliotēkā Bermontiādes simtgadei veltītās izstādes atklāšana un tikšanās 
ar savākto materiālu autoru Ilgvaru Janševski. 

Par godu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem aicinām iedegt svecītes savu 
dzīvokļu un māju logos!

16. novembrī pl. 14.00  Raņķu pasākumu zālē Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienas pasākums un svētku DZEJKONCERTS “LATVIJU MĪLOT”. 
Ģitāra – Māris Kupčs, Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska. Sveiksim tos 
pagasta iedzīvotāju izvirzītos cilvēkus, kuri ir devuši ieguldījumu pagasta saim-
nieciskajā, sabiedriskajā, sporta, kultūras, labdarības vai citā Raņķu pagastam 
nozīmīgā jomā, kuri  ir bijuši atsaucīgi, izpalīdzīgi,    krietni darba darītāji, vai 
vienkārši ir pamats kādam pateikt paldies! Ieeja – bez maksas.

30. novembrī pl. 13.00 Raņķu pasākumu zālē pirms Adventa laika aicinām uz 
sirsnīgu  pārdomu brīdi... par dzīvi, mīlestību, mums pašiem “Ar naktstauriņiem 
ieskrien mīlestība logā”. Ar muzikālu uzvedumu, kurā izskanēs I. Ziedoņa epi-
fānijas un dziesmas ar I. Kalniņa, J. Lūsēna un M. Brauna melodijām, viesosies 
Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši”. Ieeja - bez maksas.

Nīkrācē
10. novembrī pl. 18.00  Nīkrāces atpūtas centrā dziesminieku Valda Atāla  un 

Egona Pičnera koncerts  “Brīdi pirms snigt”.  Pēc koncerta kursēs transports uz 
Lēnām. Godināsim Latvijas brīvības cīnītājus pie piemiņas sienas O. Kalpaka 
bataljona cīnītājiem par godu neatkarīgās Latvijas valsts uzvarai pār Rietumu 
brīvprātīgo armiju jeb Bermonta karaspēku 1919.gada 11. novembrī.

18. novembrī apsveiksim Latviju 101. gada jubilejā un parādīsim, ka esam 
aktīva, stipra un varoša tauta! Sāksim dienu aktīvi un kopīgi izskriesim Latvijas 
kontūru Nīkrāces pagastā. Pulcēsimies Nīkrāces atpūtas centra teritorijā ap pl. 
11.45, lai pl. 12.00 varam sākt skrējienu „Izskrien Latviju Nīkrācē!”. Trases 
garums 2,1 kilometri. Pl.16.30 pie Nīkrāces atpūtas centra aicinām iedzīvotājus 
aizdegt savas gaišās domas sveci tradicionālajā “Labo domu stundā”. Pasākumu 
kuplinās Nīkrāces sieviešu ansamblis „Diantus”. Pēc pasākuma tiks nodrošināts 
transports uz Skrundu, lai kopīgi varam doties lāpu gājienā un klausīties baznīcas 
laukumā grupas „Dzelzs vilks”  koncertu. 

2. decembrī pl. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Meistarklase zīda apglez-
nošanā”. Dalības maksa - 10,00 EUR. Lūdzu pieteikties pie kultūras darba 
organizatores Ingas līdz 29. novembrim.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ERNA STRAZDA 13.05.1923. 01.10.2019.
ERNA GRĪNBERGA 27.08.1941. 03.10.2019.
AINA ANTA BRICE 12.03.1938. 05.10.2019.
BIRUTA ANKEVICA 05.08.1932. 13.10.2019.
VALIJA ANNA MEIERE 12.04.1932. 12.10.2019.
ARVIS FRICKOPS 12.05.1957. 16.10.2019.
VERA DRĒVIŅA 08.05.1921. 17.10.2019.
ALEKSEJS SEDOVS 24.03.1955. 23.10.2019.
GUNĀRS RUBEZIS 29.03.1962. 28.10.2019.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Oktobrī Piena muižā laulību reģistrējis viens pāris no Liepājas.
Viena ģimene Nīkrāces pagastā kļuvusi bagātāka ar 4. bērniņu – meitiņu.
Mūžībā oktobra mēnesī pavadīti 8 novada un 1 Saldus novada iedzīvotājs.

Bibliotēku ziņas
Raņķu bibliotēkā
Novembrī Raņķu bibliotēkā apskatā-

ma tematiskā izstāde par godu Lāčplēša 
dienas simtgadei.

Skrundas pilsētas bibliotēkā
Līdz 16.novembrim Aivitas Staņevi-

čas izstāde “Fotogrāfiju dažādā dzīve”.
Skrundas bērnu bibliotēkā
Līdz 30. novembrim grāmatu izstāde 

„Pavadi tumšos rudens vakarus radoši!”.
12. un 13. novembrī Ziemeļvalstu 

bibliotēkas nedēļas Rīta stundas Skrun-
das vidusskolas 4. klasēm „Pepija svin 
dzimšanas dienu”.

20. novembrī „Cepamdiena”.
Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 30. novembrim Zentas Kalniņas 

dzimtas senlietu izstāde.
PII “Liepziediņš”  audzēkņu  grāmatu 

apmaiņa. (Par laiku vienosimies ar bēr-
nudārza audzinātājām)

Antuļu bibliotēkā
14. novembrī pl. 17.00 Jaunmuižas 

skolas zālē Saldus senioru akordeonistu 
ansambļa “Akords” koncerts “Lai skan 
akordeons”.

Līdz 6. decembrim izstāde “Latvijas 
ainavas Harija Krūzes fotogrāfijās”.

Nīkrāces bibliotēkā
Līdz 30. novembrim “Kuldīgas 

paletes” dalībnieces  Rasas Rasmanes 
gleznu izstāde

11. novembrī pl. 12.00  lasītāju kluba  
tikšanās

Veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Skrundas novadā novembrī

Skrundas novada pašvaldība līdz šā gada 31. decembrim realizē Eiropas Savie-
nības fonda projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” 
Nr.9.2.4.2/16/I/039. 

Nodarbību cikls - Veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa”. 
13., 20., 27., novembrī no pl. 10.00 līdz 12.00 Skrundas jauniešu centrā aicinātas 

māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem. T. 29427990.
Atkarību atpazīšanas lekcijas. 14. novembrī no pl.10. līdz 12.00 Kalēju ielā 4, 

Skrundā, aicināts ikviens interesents. T. 63331295.
Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
11., 13., 15., 20., 22., 25.,27., 29. novembrī no pl.13.00 līdz 15.00 Kalēju ielā 4, 

Skrundā, aicinātas personas ar funkcionāliem traucējumiem. T. 63331295. Nodar-
bību laiki var mainīties.

Skrundas jauniešu centrs ziņo 
Novembra pirmajā nedēļā runāsim par miega nozīmi cilvēka dzīvē. Bet sausa 

runāšana ir garlaicīga, tāpēc rīkosim pidžamu ballītes, spilvenu kaujas un kopā 
apgūsim veselīga miega rituālus.

No 11. līdz 15. novembrim gatavosim aproces, tauriņus un sprādzes, lai sapostos 
Latvijas dzimšanas dienai. Un nu jau par tradīciju kļuvusi svētku tortes cepšana 
kopā ar Elmāru. 

No 19. līdz 22. novembrim gatavosim atstarotājus un diskutēsim par drošību uz ceļa.
No 25. novembra, divu nedēļu garumā veidosim svētku dekorus, lai sapostu pilsētu 

Ziemassvētkiem.
25. novembrī aicināsim uz trešo Etsy iedvesmas vakaru. Droši nāc un pievienojies, 

lai uzzinātu, iedvesmotos un  darītu!
Katru ceturtdienu no pl. 18.00 jauniešu centrā pulcējas galda hokeja entuziasti. 

Arī Tu vari kļūt par daļu no komandas!
Vietējais jaunietis Madars Balodis aicina ikvienu iepazīt brazīļu Jiu-Jitsu un 

grappling cīņas mākslas veidus. Abi cīņas veidi ietver laušanos, metienus un preti-
nieka kontroles paņēmienu apgūšanu bez sišanas un speršanas, tāpēc piemēroti gan 
lieliem, gan maziem dalībniekiem.  Nodarbības notiek katru trešdienu un piektdienu 
no pl.17.00.  

Arī “Māmiņu skolā” mīļi gaidīts ikviens interesents. Veselības veicināšanas pro-
jekta ietvaros katru nedēļu apgūstam ko jaunu. Novembrī runāsim par bezglutēna 
produktiem, uzturu un ar to saistītām fiziskām aktivitātēm, diskutēsim par iespējām 
uzņemt vitamīnus ikdienā un pagatavosim kādu gardu rudens zupu. Un, protams, 
neiztrūks kopā būšanas prieks, bērnu smiekli un čalas.

Informāciju sagatavoja Eva Behmane, Baiba Eversone un Madars Balodis

Svecīšu vakari 
10. novembris Rudbāržu pagasta kapsētās: pl. 12.00 

Vecsieksātes kapsētā; pl. 12.30 Bākūžu kapsētā; pl. 13.00 Sprīžu 
kapsētā; pl. 14.00 Lūdiķu kapsētā; pl. 15.00 Krogarāju kapsētā.

23. novembris Skrundas pilsētas kapsētās: pl. 16.00 Sila 
kapsētā; pl. 17.00 Baznīcas kapsētā.

23. novembrī Raņķu kapsētās, lai plīvo sveces liesmiņa 
mirušo piemiņai.

No pl.15.00-16.00 Irbes kapsētā, skanot mūzikas skaņām, 
iedegsim svecītes aizgājēju piemiņai.

23.novembrī Nīkrāces pagastā Mirušo piemiņas dienā aicinām 
nolikt svecītes piederīgajiem Purvkroga, Miera, Tukuma, 

Priednieku, Līgutu un Nīkrāces kapos.
Arī Skrundas pagasta kapsētās

aicinām nolikt svecītes mirušo piemiņai.

Nīkrāces pamatskolā
Viens no mūsdienīgas valsts mērķiem 

ir garantēt kvalitatīvu izglītību visā tās 
teritorijā, tātad, visām skolām, neatkarīgi 
no to lieluma, ir jāsaņem vienāds valsts 
atbalsts. Diemžēl, mazās skolas ne tikai 
Latvijā, bet arī daudzviet citur pasaulē 
ir krasi atšķirīgā situācijā, salīdzinot ar 
lielajām skolām. 

Par šiem jautājumiem tika runāts 
starptautiskajā kontaktu veidošanas se-
minārā “eTwinning projektu īstenošana 
attālu vai mazattīstītu reģionu izglītības 
iestādēs”. 59 dalībnieki no Dānijas, 
Īrijas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, 
Somijas un Zviedrijas no 25. līdz 28. 
septembrim tikās Favinjanas salā, Itālijā, 
lai iepazītos ar eTwinning piedāvātajām 
iespējām mācību procesa uzlabošanā. 
Nīkrāces pamatskolas angļu valodas 
skolotāja Inese Matsate–Matsone  bija 
viena no diviem Latvijas pārstāvjiem. 
Nīkrāces pamatskolai, kura ir “maza” 
gan skolēnu skaita ziņā, gan atrodas sa-
līdzinoši attālā vietā, šī semināra idejas 
ir jo īpaši aktuālas.

Pateicoties iespējai piedalīties semi-
nārā, šobrīd Nīkrāces pamatskolā kopīgi 
ar Itālijas, Somijas un Īrijas partneriem 
uzsākts projekts “Let’s taste your tradi-
tions!” (“Pagaršosim tavas tradīcijas!”). 

Rakstā izmantota vietnes eTwin-
ning.net  un eTwinning Latvijas 

Nacionālā atbalsta dienesta sniegtā 
informācija

Notikumi Skrundas vidusskolā
2019./2020. m.g. skolas gaitas pirmsskolas izglītības grupiņā “Mākonīši” uzsāka 

26 audzēkņi, bet 1.klasē - 27 skolēni. Esam lepni par 10. klasi. Tajā mācās 17 skolēni. 
Rudens skolā ir arī mācību ekskursiju laiks. Vairākas klases devās ekskursijās. 3.oktobrī 

notika skolas prezidenta vēlēšanas. Vēlēšanās piedalījās 178 vēlētāji. Par skolas prezi-
denti ar 112 balsīm tika ievēlēta Emīlija Vītola-Zariņa no 10. klases. 4.oktobrī Skrundas 
vidusskolā tiks atzīmēta Skolotāju diena. 

Lepojamies ar Diānu Diedišķi (5.b), kura ieguvusi 1. vietu iesācējām turnīrā “Super-
šahiste - 2019” jaunākajā grupā Rīgas Šaha skolā.

Apsveicam «Salaspils kauss 2019» TAEKVONDO uzvarētājus 12.10.2019. Markus 
Sprieslis (Mākonīši) –  3. vieta SPARINGĀ. Ričards Lejavs (1.b) – 3. vieta SPARINGĀ. 
Bruno Bārs (2.b) – 2. vieta sitiena spēka testā, 2. vieta ātruma sitienu testā, 3. vieta SPA-
RINGĀ. Haralds Kronbergs (3.b) – 1. vieta sitiena spēka testā, 3. vieta ātruma sitienu 
testā. Karlīna Druvaskalna (5.b) – 1. vieta sitiena spēka testā, 2. vieta ātruma sitienu testā, 
1.vieta  B SPARINGĀ,  2. vieta A SPARINGĀ. Kārlis Kristiāns Danenbergs (7.a) – 1. 
vieta sitiena spēka testā. Elīza Beāte Bolsunovska (8.a) –  1. vieta sitiena spēka testā, 2 
.vieta ātruma sitienu testā, 1. vieta  SPARINGĀ. Džesika Logina (9.b) – 1. vieta sitiena 
spēka testā, 2. vieta ātruma sitienu testā. Alise Anna Rožkalne (9.b) –  2. vieta sitiena 
spēka testā, 1. vieta ātruma sitienu testā, 1. vieta  SPARINGĀ. Treneris Kalvis Saulītis.

Apsveicam konkursa „Ventspils IT Challenge 2019” finālistus D grupā komandu 
“Helium” (kapteine Ērika Uļjanova (11. kl.), Elīza Janvāre (12. kl.), Samanta Lēvalde 
(12. kl.)).

Valsts 2. posma angļu valodas olimpiādē 10.-12. kl. starpnovadā Nātālija Dolgova 
(10. kl.) ieguva 1. vietu.  

Informāciju sagatavoja  Skrundas vidusskolas 
direktora vietniece Inguna Berga.


