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Labdien, lasītāj!

Signe Grīnberga, Skrundas 
vidusskolas direktora vietniece

Padari Skrundas novadu skaistāku! 

Pavasaris atnāca nemanot. 
Saspringtais un darbīgais februāris 
Skrundas vidusskolā neļāva laiski 
vērot pārmaiņas dabā. Visa skolas 
saime cītīgi gatavojās kārtējai skolas 
darba novērtēšanai – akreditācijai. 
Ikviens šajās dienās bija īsts 
savas skolas patriots, jo vēlējās 
parādīt, ka mūsu skola ir labākā 
– tajā mācās visgudrākie skolēni, 
strādā kompetenti pedagogi un 
tehniskie darbinieki. Komisija labi 
novērtēja mūsu darbu un skolu 
akreditēja uz sešiem gadiem, kas 
ir lielākais termiņš, ko var piešķirt. 
Liels paldies jāsaka arī skolēnu 
vecākiem, kuri komisijai pastāstīja 
par visām labajām lietām skolā. 

Pēc akreditācijas darbs skolā 
nebeidzas. Katrs atgriežas savās 
ierastajās ikdienas gaitās un dara savu 
darbu pēc vislabākās sirdsapziņas. 

S t rau j i  t uvo jas  eksāmenu 
laiks. Bet pirms tā divpadsmitie 
aicināja mūs uz Žetonu vakaru. 
Ir ļoti patīkami, ka skolas beidzēji 
vēlas sev atstāt par piemiņu kādu 
lietu, kas viņiem turpmākajā dzīvē 
atgādinās par kopā pavadītajiem 
gadiem Skrundas vidusskolā. 
Divpadsmitie kopā ar savu klases 
audzinātāju bi ja sagatavojuši 
sirsnīgu un jauku pasākumu. 

S a v u  e k s ā m e n u  s e s i j u 
divpadsmitie sāka marta nedēļā, kad 
pārējiem skolēniem bija brīvlaiks. 
Pirmais eksāmens angļu valodā jau 
nokārtots. Jaunieši ar lielu atbildības 
sajūtu rādīja savas zināšanas un 
prasmes angļu valodā. Tagad tikai 
atliek gaidīt rezultātus. Eksāmeni 
turpināsies maija otrajā pusē, kad 
skolēni savas zināšanas pārbaudīs 
latviešu valodā un matemātikā. 

Arī devītklasnieki skolā redzami 
mazliet satrauktāki nekā iepriekš, 
arī viņiem priekšā četri valsts 
pārbaudījumi. Eksāmenu laiks ir 
saspringts ne tikai skolēniem, bet 
arī viņu vecākiem. Tāpēc vēlēsim 
viņiem izturību šajā svarīgajā dzīves 
periodā. Devītās klases skolēni ir 
svarīgas un grūtas izvēles priekšā – 
ko darīt tālāk? Šoreiz neviens priekšā 
nepateiks, izvēle būs jāizdara pašiem. 

Arī pārējā skolas saime straujiem 
soļ iem tuvojas mācību gada 
noslēgumam. Saulainās dienas 
vilināt vilina visus pagalmā, tomēr 
l īdz mācību gada beigām vēl 
daudz darāmā ne tikai izlaiduma 
k l a s ē m ,  b e t  a r ī  p ā r ē j i e m . 

Ja parasti „cāļus skaita rudenī”, tad 
mēs savus „cāļus” skaitīsim pavasarī. 
Lai mums visiem darbīgs pavasaris!

Lai sniegtu finansiālu atbalstu 
iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, 
lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas 
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
un apkārtējo vidi, Skrundas novada 
pašvaldība izsludinājusi projektu 
konkursu „Mēs Skrundas novadam”.

Projektu pieteikumu var iesniegt ne-
valstiskas organizācijas (t.i. biedrības, 
nodibinājumi un reliģiskas organizā-
cijas), neformālas iedzīvotāju grupas - 
(vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas 
novada iedzīvotāji, piemēram, pensio-
nāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudz-
dzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, 
bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa 
u.tml.). Viens pretendents izsludinātā 
konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 
(vienu) projekta pieteikumu.

Projekta konkursa līdzekļi var tikt 
piešķirti šādām jomām: projektiem, kas 
saistīti ar publiski pieejamas apkārtnes 
labiekārtošanu; projektiem, kas saistīti 
ar publiski pieejamu telpu remontu un/
vai aprīkojuma iegādi; projektiem, kas 
vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu; projektiem, kas saistīti ar 
konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, 
pagasta) tēla veidošanu.

Projektu konkursa līdzekļi netiek 
piešķirti: projekta sagatavošanas aktivi-
tāšu izmaksām; projekta administratīvā 
personāla atalgojumam; jebkādu sakaru 
izdevumiem, transporta izmaksām vai 
degvielas iegādei; nekustamā īpašuma 
īrei, iegādei; ārvalstu braucieniem; 
peļņas pasākumiem; jau pabeigtiem 
darbiem/projektiem; degvielas iegādei, 
transporta pakalpojumiem, izņemot, ja 
tas nepieciešams teritorijas labiekārto-

šanai; daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu 
remontam.

Kopējais finansējuma apjoms, kas pie-
ejams pašvaldības projektu konkursiem, 
tiek noteikts katru gadu, apstiprinot bu-
džetu. 2017.gada budžetā tas ir noteikts 
4000,00 EUR.

Līdzekļu sadalījums projektiem tiek 
veikts konkursa kārtībā, viena projekta 
realizācijai paredzot līdz 500.00 EUR. 
Projekta aktivitātes jārealizē Skrundas 
novada teritorijā un / vai projekta la-
buma guvējiem jābūt Skrundas novada 
iedzīvotājiem.

Pašvaldības projektu konkursu izslu-
dina ar publikāciju pašvaldības mājas 

lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā 
„Projekti” un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Skrundas novads”. Projekta 
realizācijas laiks ir no 1.06.2017.-
31.10.2017. Projekta pieteikums vienā 
eksemplārā jāiesniedz Skrundas novada 
pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas 
centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas 
novadā) līdz 3.maija plkst.17.00.

Projekta pieteikums sastāv no aiz-
pildītas projekta pieteikuma veidlapas, 
projekta pielikumiem (piemēram, foto 
materiāli, skices, izziņas utt.), ja tādi ir 
nepieciešami, reģistrācijas apliecības 
(ja iesniedzējs ir juridiska persona), 
sabiedriskā labuma statusa apliecības 

(ja organizācijai tāds ir piešķirts). Ja 
projekta realizēšana skar citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašuma tiesības, 
obligāti jābūt rakstiskam apliecinā-
jumam, ka īpašnieks piekrīt projekta 
realizēšanai un saskaņo darbības savā 
īpašumā vai ar to.

Informācija un konsultācijas par pro-
jektu konkursu:

zane.egli te@skrunda.lv,  tālr.6 
3350454 vai 26665874.

Informāciju sagatavoja Zane Eglīte, 
Attīstības nodaļas vadītāja

Foto - Ivo Perševics

Aicinām uz Lielo Talku!
22. aprīlī Skrundas novada pašvaldība 

aicina iedzīvotājus, iestādes un organi-
zācijas iesaistīties Lielajā talkā.

Pieteikt talkošanas vietas var līdz 20. 
aprīlim Talkas mājas lapā www.talkas.lv, 
norādot talkas rīkotāju kontaktinformā-
ciju (vārds, uzvārds, e-pasts, telefons), 
talkas vietu (pagasts, adrese vai vietas 
nosaukums). Iedzīvotāju, iestāžu vai 
organizāciju pieteiktās talkas vietas 
apstiprinās pašvaldības Lielās Talkas 
koordinatore Zane Eglīte. Atgādinām, 
ka talkas ietvaros vēlams būtu sakopt 
publiskas vietas. 

Talkot gribētāji  tiek aicināti 22.aprīlī 
pl.9.00 pulcēties Skrundā pie kultūras 
nama, Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos 
pie pagastu pārvaldēm.

Rudbāržu pagasta pārvalde šogad 
Lielās talkas ietvaros aicina iedzīvotā-
jus sapost ozolu aleju Rudbāržu meža 
parkā. Pārējie parka sakopšanas darbi 
turpināsies 26.aprīlī, kad sadarbībā ar 
„Latvijas valsts mežiem” šeit tiks rīkotas 
Meža dienas. 

Talkojot noteikti lieto darba cimdus! 

Iesakām vilkt garās bikses un kreklu 
vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās 
velc slēgtus apavus ar pietiekami cietu, 
biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds ne-
pamanīts stikls vai ass priekšmets! Galvā 
liec cepuri vai lakatu! Šāds apģērbs Tevi 
pasargās arī no ērču kodieniem! 

Lielās Talkas laikā iesakām savāktos 
atkritumus (stiklu, plastmasu) šķirot 
un tos noglabāt  tiem  paredzētajos 
konteineros.

Sīkāka informācija 
zane.eglite@skrunda.lv  

vai zvanot 63350454, 26665874.

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
sniegšana projekta "Kurzeme visiem" ietvaros

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrī-
bā balstīto sociālo pakalpojumu snieg-
šana pilngadīgām personām ar  garīga 
rakstura traucējumiem un bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un viņu 
ģimenēm.

Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģi-
meniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ie-
tvaros Kurzemes reģionā martā turpinās 
projekta mērķa grupu pārstāvju indivi-
duālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta 
plānu izstrāde. Izvērtēšanas rezultātā 
tiek noteikti un rekomendēti sabiedrībā 
balstītie sociālie pakalpojumi. Ieteiktos 
un atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus 
personas var saņemt dzīvesvietas pašval-
dībā. Šobrīd viena pilngadīga persona 
ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 
Kurzemē sākusi saņemt dienas aprūpes 
centra pakalpojumu.

Papildus tam, lai novērstu bērnu ar 
funkcionāliem traucējumiem nonākšanu 
ilgstošas aprūpes institūcijā, pašvaldībā 
var saņemt arī citus pakalpojumus, pie-
mēram aprūpes pakalpojumu bērnam ar 
invaliditāti un “atelpas brīža” pakalpo-
jumu bērna ģimenei. Aprūpes pakalpoju-
mu var saņemt bērna līdz 4 g.v. ikdienas 
aprūpei un uzraudzībai, ja vecāki darba, 
mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar 
nodrošināt paši. Savukārt “atelpas brīža” 
pakalpojumu ģimene var saņemt, lai 
nodrošinātu īslaicīgu (līdz 30 diennaktīm 
gadā) bērna līdz 18 gadu vecumam aprū-
pi  un uzraudzību pie pakalpojuma snie-

dzēja.  Līdz šim vislielākā interese ir par 
“atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanu, 
par kuru Kurzemes pašvaldībās saņemti 
7 pieprasījumi, un aprūpes pakalpojumu 
bērniem ar invaliditāti, par kuru ir 4 
pieprasījumi. Pakalpojumu sniegšana 
uzsākta Liepājas un Ventspils pilsētu, 
Grobiņas, Talsu, Mērsraga un Ventspils 
novadu pašvaldībās.

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros 
personām ar GRT ir iespēja saņemt arī 
citus sabiedrībā balstītos sociālos pakal-
pojumus: grupu dzīvokļus, specializētas 
darbnīcas, aprūpi mājās, atbalsta grupas 
un grupu nodarbības, kā arī speciālistu  
konsultācijas un individuālo atbalstu, 
tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu 
pārejai uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. 
Savukārt bērni ar invaliditāti un viņu 
ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā 
iekļautos sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus noteiktā apjomā. Par projekta 
apmaksātajiem pakalpojumiem un to 
pieejamību jāinteresējas pašvaldības 
sociālajā dienestā. Kurzemes plānošanas 
reģions prognozē, ka līdz ar visu atbalsta 
plānu izstrādi, augs arī sabiedrībā balstī-
to sociālo pakalpojumu pieprasījums un 
to saņemšana.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis 
ir palielināt Kurzemes reģionā ģime-
niskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un 
bērniem. Projekta īstenošanu līdz 2022.
gadam līdzfinansē Eiropas Sociālais 
fonds (85%) un Latvijas valsts (15%). 
Līdzīgi projekti tiek īstenoti arī pārējos 

Latvijas plānošanas reģionos un to 
kopējais mērķis ir radīt Latvijā tādu 
sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, 
kas sniedz sabiedrībā balstītus sociālus 
pakalpojumus un maksimāli samazina 
ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo 
personu skaitu.

Lai saņemtu papildu informāciju, 
interesenti aicināti sazināties ar pro-

jekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu 
Kalniņu, tālr. 27008743, inga.kalnina@
kurzemesregions.lv

 Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa, projekta "Kurzeme 

visiem" sabiedrisko attiecību 
speciāliste

inese.silina@kurzemesregions.lv
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ĪSUMĀ
Par dzīvokļu reģistru

Skrundas novada domes Dzīvokļu 
komisija aicina Skrundas novada iedzī-
votājus veikt pārreģistrāciju dzīvokļu 
rindā palīdzības saņemšanai dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā, ja šī palīdzība 
ir aktuāla. Pārreģistrācija jāveic līdz 
30.aprīlim, ierodoties Skrundas novada 
pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, 
Raiņa ielā 11, Skrundā, pie Ingas Frei-
manes, Dzīvokļu komisijas sekretāres, 
vai ierodoties pie Raņķu, Rudbāržu, 
Nīkrāces pakalpojumu pārvalžu vadītā-
jiem, vai rakstīt elektroniski uz e-pasta 
adresi: inga.freimane@skrunda.lv. 
Sīkāka informācija pa tālruni 63350451.

Izmaiņas Nīkrāces 
bibliotēkas darba 
laikā

Ar 01.04.2017. Nīkrāces pagasta bib-
liotēkai mainās darba laiks: pirmdienās 
bibliotēka būs atvērta no pl.12.00 līdz 
18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai - no 
pl.9.00 līdz 17.00 un piektdienās - no 
pl.9.00 līdz 15.00. Sestdienās un svētdie-
nās bibliotēka būs slēgta. Katra mēneša 
pēdējā ceturtdiena – spodrības diena 
(lasītājus neapkalpo). Katra mēneša trešā 
ceturtdiena  - metodiskā diena Kuldīgā 
(lasītājus neapkalpo).

Iesaistās projektos
Biedrība “Mini SD” ir ieguvusi at-

balstu radošajām darbnīcām Skrundas 
novadā sadarbībā ar a/s “Latvijas valsts 
meži” un nodibinājumu “Fonds “Ziedot.
lv” . Sociālā palīdzība ir viena no priori-
tārajām Latvijas Valsts Mežu ziedojumu 
jomām, tādēļ arī šogad ziedojums tika 
piešķirts palīdzībai personām ar īpašām 
vajadzībām un viņu ģimenēm. 4.aprīlī 
biedrība “Mini SD” un biedrība “Ventas 
krasti” parakstīja sadarbības līgumu ar 
Borisa un Ināras Teterevu fondu jau-
najā programmā “Pats savam saimes 
galdam”. Biedrības Skrundā un Nīkrācē 
sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas 
piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu 
piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību 
pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas 
vasaras garumā būs arī iespēja saņemt 
konsultācijas par dārza kopšanu, sa-
vukārt rudenī - par ražas uzglabāšanu 
ziemai un konservēšanu.

Veicinās mazo 
lauku saimniecību 
konkurētspēju 

Lauku atbalsta dienests (LAD) izslu-
dina projektu iesniegumu pieņemšanu 
apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdar-
bības uzsākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”. Projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2017. gada 1. 
jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasā-
kuma mērķis ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, paaugstinot 
to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, 
atbalstot kooperāciju un tirgus pieeja-
mību. Mazās lauku saimniecības varēs 
saņemt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu 
ražošanas attīstībai. Atbalsta pretenden-
tam projekta iesniegumu, kas ietver darī-
jumdarbības plānu, jāsagatavo sadarbībā 
ar lauksaimniecības nozarē strādājošu 
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. 
Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu 
sniedzēju saraksts pieejams LAD mājas-
lapā izvēlnē “Atbalsta veidi” – “Projekti 
un investīcijas”.

Var iegādāties 
marķētu 
dīzeļdegvielu 

Lauksaimniecības produkcijas ražo-
tāji 2017./2018.saimnieciskajā gadā var 
iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai 
piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi. Pieteikties minētās dīzeļdegvielas 
saņemšanai varēs  vienlaicīgi ar pieteik-
šanos platību maksājumu saņemšanai – 
sākot no šā gada 11.aprīļa. Pēdējā diena, 
kad varēs pieteikties dīzeļdegvielas 
saņemšanai, ir 1.jūnijs.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 
24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23/2013 

„Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 23/2013 „Skrundas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 5.6.punktu šādā redakcijā:
“5.6. Materiāls pabalsts ģimenēm (personām) sociālās intervences mērķu sa-

sniegšanai.”;
2. Aizstāt 9.2.punktā skaitli “75” ar skaitli “120”;
3. Izteikt 9.3.punktu šādā redakcijā:
“Pabalstu saņem vecāki, no kuriem vismaz viens savu un bērna dzīvesvietu ir 

deklarējuši Skrundas novadā.”;
4. Aizstāt 10.2.punktā skaitli “15” ar skaitli “25”;
5. Papildināt noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:
“10.1 Materiāls atbalsts ģimenei (personai) sociālās intervences mērķu sasnieg-

šanai:
10.11. Pabalsts paredzēts ģimenei (personai), kura saskaņā ar sociālā darbinieka 

veiktu ģimenes (personas) vajadzību novērtējumu, nepieciešama palīdzība sociālās 
rehabilitācijas veikšanai vai sociālās situācijas risināšanai,

10.12. Pabalsts izmaksājams skaidrā naudā vai pārskaitāms uz pakalpojumu 
sniedzēja norādīto kontu vienu reizi kalendārajā gadā līdz 80 EUR apmērā.”.

Paskaidrojuma raksta 
daļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu projekts tika izstrā-
dāts kā p/a „Sociālais dienests” iniciatīva, lai sava 
budžeta ietvaros sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar 
bērniem, palielinot vairāku pabalstu apmērus.

Īss projekta satura iz-
klāsts

Noteikumu grozījumi paredz palielināt jaundzi-
mušā pabalsta apmēru, palielināt pabalsta apmēru 
ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē 
un noteikt jaunu pabalsta veidu sociālās intervences 
un sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti noteiktajā kārtībā un plānotā 
budžeta ietvaros.

Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi 
ir Skrundas novada Pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests”.

Saistošo noteikumu 
projekta ietekme uz uz-
ņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Nav ietekmes.

Normatīvie akti, sa-
skaņā ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu, 43.panta trešo 
daļu.

Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var griezties 
Skrundas novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Skrundas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 3/2017  

„Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama 

Skrundas novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
apstādījumi - visas ar augiem (t.sk., kokiem) dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas 

platības ārpus meža zemes. Apstādījumi ietver parkus, mežaparkus, dārzus, skvērus, 
ielu apstādījumus, nogāžu nostiprinājumus, pagalmu un būvju apstādījumus u.c.;

apstādījumu kopšana – nozīmē koku un krūmu sakopšana, sauso un bīstamo zaru 
izzāģēšana, atvašu nogriešana, koka vainaga veidošana (veicot ar koka vainagošanu 
saistītus darbus,  aizliegts samazināt koka lapotnes masu vairāk par 20%, kategoriski 
aizliegta koku galotņošana jeb stabošana);

bīstams koks - koks ar vizuāli redzamiem bojājumiem: dabas apstākļu rezultātā 
iztrupējis (vairāk kā 80%), aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu 
sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies, nokaltis vai citādi bīstams koks;

piegulošā teritorija - īpašumam pieguloša publiskā lietošanā esoša teritorija (gā-
jēju ietves, grāvji, caurtekas vai zālieni u.c. apstādījumi līdz brauktuves malai, kas 
robežojas ar nekustamo īpašumu kaut vai vienā saskares punktā, izņemot sabiedriskā 
transporta pieturvietas);

zāliens - kopts, blīvs, ilggadīgs dažādu kopā augošu zemo graudzāļu sugu zelmenis, 
kas apklāj augsni un kas netiek izmantots lauksaimniecībā un kam ir svarīga nozīme 
ainavā; tas tiek regulāri pļauts un kopts;

regulāra zāliena pļaušana – zāles regulāra pļaušana, uzturot to līdz 15 cm augstumā 
apdzīvotās vietās, bet ārpus apdzīvotām vietām – 40 cm, izņemot teritoriju, kura 
tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām;

zālājs – biotopi, kuros augu segu veido daudzgadīgi lakstaugi un kuru pastāvēšanas 
nosacījums ir pļaušana un/vai ganīšana;

zālāja pļaušana - zāles pļaušana ne retāk kā divas reizes sezonā: pirmo reizi līdz 
1.jūnijam, otro reizi līdz 1.septembrim; 

namu teritorija – nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala un uz zemes 
gabala atrodošas nedzīvojamās ēkas (būves).

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no 
tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra reģistrā. 

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana
4. Nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu no-

drošina:
4.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
4.2. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, 

kas pieder dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta 

cita kārtība. Gadījumā, ja būves īpašnieks nav noskaidrojams, nekustamā īpašuma 
un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks.

5. Noteikumu 4.punktā minētās personas nodrošina:
5.1. namu teritorijā– teritorijā augošā zāliena pļaušanu, nokritušo lapu, nokaltušo 

augu un zaru savākšanu, apstādījumu kopšanu, bīstamo koku novākšanu; 
5.2. nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu: regulāru zālienu 

pļaušanu līdz 5 metriem, mērot no zemes gabala robežas līdz brauktuves malai, 
neieskaitot ietvi un/vai veloceliņus;

5.3. nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas ietvju tīrīšanu, nepieļaujot at-
kritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanos, 
grāvju un caurteku uzkopšanu, nepieļaujot grāvju un caurteku aizsērēšanu; ziemā 
ietvju attīrīšanu no sniega un ledus kārtas notīrīšanu līdz cietajam segumam (pirmo 
reizi jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00, ja nepieciešams atkārtoti), parādoties 
apledojumam - pretslīdes materiālu kaisīšanu.

III. Vispārīgās prasības būvju uzturēšanai
6. Noteikumu 4.punktā minētās personas nodrošina sniega un ledus notīrīšanu no 

balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un 
ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, 
kad tiek apdraudēta gājēju vai  transportlīdzekļu drošība vai personu īpašumus. 
Šajos gadījumos nodrošināma bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasā-
kumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos 
drošības līdzekļus.

VI. Īpašie noteikumi 
7. Skrundas novada pašvaldība pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpaš-

nieki saskaņā ar noteikumiem pilnībā vai daļēji ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās 
teritorijas kopšanas pienākumiem nodrošina:

7.1. piegulošo teritoriju kopšanu;
7.2. nekustamam īpašumam piegulošā teritorijā esošo gājēju ietvju  attīrīšanu no 

sniega un ledus, parādoties apledojumam - pretslīdes materiāla kaisīšanu.
8. No noteikumu 5.2., 5.3.apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem pilnībā vai 

daļēji var tikt atbrīvoti (viendzīvokļa) dzīvojamo māju, kuras netiek izmantotas 
saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, 
ja šīs personas atbilst vismaz vienam no zemāk minētajiem kritērijiem:

8.1. vientuļi pensionāri, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām 
pilngadīgām personām;

8.2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2.grupas 
invaliditāti.

9. Lai saņemtu saistošo noteikumu 7.punktā noteiktos atvieglojumus, personai 
jāiesniedz Skrundas novada pašvaldībā atbilstošs iesniegums. Skrundas  novada 
pašvaldības  izpilddirektors viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts 
personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka pilnīgu vai 
daļēju atbrīvošanu no saistošo noteikumu 5.2. – 5.3.apakšpunktā uzlikto pienākumu 
pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 1 (viena) gada termiņu.

10. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu atvieglojuma 
saņemšanai, viņam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās 
dienas par to paziņot Skrundas novada pašvaldībai.

11. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir 
lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt pašvaldības palīdzību 
nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

12. Pašvaldības palīdzība nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā 
pēc nekustamā īpašuma īpašnieka izvēles var būt:

12.1. pašvaldības pienākums kopt nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas 
daļu, kuras platība pārsniedz pusi no nekustamā īpašuma platības;

12.2. cita veida sadarbība nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā 
(piemēram, pašvaldības pienākumu nodrošināt lapu izvešanu u.tml.).

13. Lai saņemtu saistošo noteikumu 7.punktā minēto palīdzību, personai jāiesniedz 
pašvaldībā iesniegums, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam īpašumam 
piegulošās teritorijas kopšanā.

14. Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā no dienas, 
kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par saistošo noteiku-
mu 7.punktā minētās palīdzības sniegšanu par sadarbību nekustamajam īpašumam 
piegulošās teritorijas kopšanā uz  laiku, kas nepārsniedz 1 (viena) gada termiņu.

V. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu 

15. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protoko-
lus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Skrundas novada Pašvaldības policijas 
darbinieki.

16. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu: fiziskajām personām – līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro. 

VI. Noslēguma jautājums
17. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Skrundas 

novada pašvaldības 2011.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr. 6/2011 “Par 
sabiedrisko kārtību Skrundas novadā” 16.7., 16.8., 16.9.punktus.

Turpinājums 3.lpp.

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības 
informēšanai

Valsts pārvalde darbo-
jas sabiedrības interesēs. 
Pie sabiedrības interesēm 
pieder arī samērīga pri-
vātpersonas tiesību un tie-
sisko interešu ievērošana. 
Pieņemot lēmumus, valsts 
un pašvaldības iestādei 
jānodrošina samērīgums 
starp privātpersonu un 
sabiedrības interešu ievē-
rošanu.

Atceries, ka ikviena cil-
vēka tiesības ir jāsamēro ar 
citu cilvēku tiesībām.
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2017.gada 30.marta domes sēde
Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma dzēst 2 personām ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu un no-
kavējuma naudu par zemes īpašumiem 
Skrundas novadā.

Dome iegādāsies nekustamo īpašumu 
Liepājas ielā 30, Skrundā, kas sastāv no 
zemes vienības 3537 m2 platībā, likumā 
“Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktā 
noteiktās autonomās funkcijas nodro-
šināšanai.

Dome pārdos par brīvu cenu nekus-
tamos īpašumus: „Sikuti” Skrundas 
pagastā ar kopējo platību 22.5 ha;  
„Ceļmalas” Skrundas pagastā ar kopējo 
platību 0.1855 ha; „Mazbites”, Nīkrāces 
pagastā.

Dome nolēma izbeigt ar 1 personu ze-
mes un Garāžas I Nr.2 Dzeldā, Nīkrāces 
pagastā, nomas līgumu ar 02.03.2017.

Dome nolēma izmainīt nosaukumu 
nekustamajam īpašumam „Dadži” 
Rudbāržu pagastā 1,3637 ha platībā uz 
nosaukumu „Lazdieni” un pievienot 
nekustamajam īpašumam „Lazdieni”. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja 16.06.2017. Skrun-
das novada pašvaldībā saņemto SIA 
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamā 
īpašuma „Iguļi” Skrundas pagastā ze-
mes vienības sadalīšanu. Dome piešķīra 
atdalāmai zemes vienībai 4.1 ha platībā 

nosaukumu „Meža Iguļi”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326. Ze-
mes vienības  lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. Paliekošai 
zemes vienībai 30.4 ha platībā piešķīra 
nosaukumu „Iguļi”, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV-3326. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja 16.06.2017. Skrun-
das novada pašvaldībā saņemto SIA 
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamā 
īpašuma „Kalna Būdenieki” Skrundas 
pagastā zemes vienības sadalīšanai. 
Dome piešķirs atdalāmai zemes vienī-
bai 36.0 ha platībā nosaukumu „Meža 
Būdenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3307. Zemes vienības  lie-
tošanas mērķis – 0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība. Dome atstāja paliekošai ze-
mes vienībai 26.3  ha platībā nosaukumu 
„Kalna Būdenieki”, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV-3307. Dome no-
teica zemes vienības daļai Bānīša ielā 
4, Skrundā, 200 m2 platībā, lietošanas 
mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Lauķenieki” Nīkrāces  pagastā un atda-
lāmām zemes vienībām 5.39  ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Lauķinieki”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 
LV-3320. Zemes vienības lietošanas 

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
un 9.25 ha platībā, piešķīra jaunu no-
saukumu „Lakstiņi”, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, LV-3320. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome izveidoja ēku īpašumu un ga-
rāžai Nr. 33 Rudbāržos, kura atrodas uz 
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
„Garāžas”, piešķīra adresi Dārza iela 24, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324.

Dome izslēdza no Skrundas novada 
pašvaldības bilances dzīvojamo ēku 
Cieceres ielā 1, Skrundā, Skrundas 
novadā, (demontēta 2017.gadā) un 
nedzīvojamās ēkas – šķūņus; ēkas un 
šķūņu atlikusī vērtība 0.00 EUR (nulle 
euro, nulle centi).

Dome anulēja vienai personai deklarē-
to dzīvesvietu Skrundas novadā.

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2 no 
29.03.2017. par nekustamā īpašuma 
Graudu ielā 4, Rudbāržos, izsoli.

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

 Dome pagarinās ar SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība 08.12.2016. 
noslēgto līgumu  par sabiedrisko ūdens-

saimniecības pakalpojumu sniegšanu 
visā Skrundas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā līdz 31.12.2027.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma anulēt 5 personām dek-

larētās dzīvesvietas Skrundas novadā. 

Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma izdarīt Skrundas nova-
da pašvaldības 2017.gada 23.februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 
“Skrundas novada teritorijas kopšanas 
noteikumi” labojumus - svītrot 4.3. un 
5.4. apakšpunktus un informēt VARAM 
par izdarītajiem labojumiem Skrundas 
novada pašvaldības 2017.gada 23.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 
“Skrundas novada teritorijas kopšanas 
noteikumi”.

Dome izsniedza licenci Skrundas 
novada pašvaldības struktūrvienībai 
“Mākslas studija” programmas ,,Māks-
las studija’’ īstenošanai līdz 31.05.2019. 
un apstiprināja Skrundas novada pašval-
dības struktūrvienībai “Mākslas studija” 
interešu izglītības pulciņa programmu.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu 
un radošo darbnīcu projektu konkursa 
nolikumu un nolēma piedalīties ABLV 
Charitable Foundation programmas 
“Palīdzēsim izaugt” grantu projektu 
konkursā papildus finansējuma iegūšanai 
Skrundas novada pašvaldības bērnu un 
jauniešu nometņu un radošo darbnīcu 

projektu realizācijai. Dome izveidoja 
projektu izvērtēšanas komisiju šādā sa-
stāvā: Inga FLUGRĀTE – Izglītības no-
daļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja, 
Dace GRĀVELE – novada izglītības 
darba metodiķe - komisijas priekšsēdē-
tājas vietniece, Gunta  STEPANOVA – 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja - komisijas 
locekle, Zigurds PURIŅŠ – sociālo, iz-
glītības un kultūras jautājumu komitejas 
loceklis - komisijas loceklis, Kristīne 
VĒRDIŅA – projektu speciāliste - komi-
sijas locekle.  Programmas “Palīdzēsim 
izaugt” finansējuma iegūšanas gadījumā 
Skrundas novada pašvaldības projektu 
izvērtēšanas komisijas sastāvā iekļaut 
ABLV Charitable Foundation pārstāvi.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības projektu konkursa „Mēs 
Skrundas novadam!” nolikumu  2017.
gadam. Projekta konkursa finansējumu 
nodrošinās no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Dome noteica projekta vēr-
tēšanas komisiju septiņu cilvēku sastāvā: 
Guntis PUTNIŅŠ – pašvaldības izpild-
direktors, Kaspars DZENIS – būvvaldes 
vadītājs, Zane EGLĪTE – Attīstības 
nodaļas vadītāja, Ivars GRUNDMANIS 
– attīstības komitejas priekšsēdētājs, 
Ritvars STEPANOVS – Raņķu pakalpo-
jumu pārvaldes vadītājs, Dzintra VEĢE 
– Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes va-
dītāja, Benita LIELĀMERE – Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja.

Informāciju sagatavoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 
Loreta Robežniece

Turpinājums no 2.lpp.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr. 3/2017  
„ Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepiecie-
šamības pamatojums

Likuma ”Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
5. un 6. punktā noteikts, ka pašvaldības dome ir tiesīga 
izdot saistošos noteikumu, paredzot administratīvo at-
bildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, 
namu un to teritoriju, būvju uzturēšanas jautājumos, 
kā arī par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam 
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi no-
saka kārtību, kādā Skrundas novada  administratīvajā 
teritorijā nodrošina teritoriju sakopšanu un sanitārās 
tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību. Izstrādājot 
noteikumus, ņemts vērā Satversmes tiesas 2014.gada 
6.novembra spriedums lietā Nr.2013-20-03, kurā  atzīts, 
ka par likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
2. punktā minētās autonomās funkcijas pienācīgu izpildi 
atbildīga ir pašvaldība, nevis personas, kurām pieder 
nekustamais īpašums pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā. Noteikumos iestrādāti atvieglojumi atsevišķām 
cilvēku grupām. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Atvieglojumi teritorijas kopšanā ietekmēs pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par 
administratīvajām pro-
cedūrām

Noteikumos minēto atvieglojumu piemērošanā no-
teiktas cilvēku grupas var vērsties Skrundas novada 
pašvaldībā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar privāt-
personām

Nav.

Skrundas novada pašvaldības policija ziņo par martā paveikto
Apseko dažādas teritorijas
1.martā apsekojot Skrundas pilsētas 

teritoriju, autoostā pamanīts kāds vīrie-
tis, kurš smēķē neatļautā vietā. Šoreiz 
vīram izteikts mutisks brīdinājums. 
6.martā policistu uzmanības lokā no-
nākusi kāda nelikumīgi novietota koku 
krautuve Rudbāržos. Kopā ar Skrundas 
ugunsdzēsēju pārstāvjiem apsekoti kādas 
daudzdzīvokļu mājas bēniņi Rudbāržos, 
kur tika konstatēta paaugstināta uguns 
bīstamība. 15.martā atklāta nesaskaņota 
kokmateriālu krautuve Dzeldas pagastā 
pie pašvaldības ceļa. Vainīgā persona 
noskaidrota. Martā apsekoti vairāki īpa-
šumi, kuros savlaicīgi nepļautas zāles dēļ 
ir izveidojusies ugunsbīstama situācija. 
Īpašniekiem skaidrota iespējamā atbil-
dība. Savukārt Skrundā, Stacijas ielā, 
kāda persona, nesaskaņojot ar zemes 
īpašnieku, bija uzsākusi saimniecisko 
darbību. 24.martā pl.3:00 konstatēts, ka 
Skrundā, Raiņa ielā, lūstot koka zaram, 
ir pārrauts elektropārvades līnijas vads. 
Informēti „Sadales tīkli”.

Nepieskatīti dzīvnieki
2.martā Saldus dzīvnieku patversmē 

‘’OPOSUMS’’ nogādāti četri bezsaim-
nieka kaķi, kuri dzīvoja Skrundā, kādā 
Saldus ielas daudzdzīvokļu mājas pa-
galmā. Uz šo pašu dzīvnieku patversmi 
nogādāts arī kāds suns, kurš klaiņoja 
vairākas dienas apkārt pa Skrundas 
centru. 16.martā saņemta informācija 
par to, ka Dzeldā, pie kādas kūtiņas, savā 
vaļā staigā mājputni, kas putnu gripas 
izplatības ierobežojošu pasākumu dēļ ir 
aizliegts. Vainīgā persona noskaidrota 
un brīdināta. 18.martā saņemta sūdzī-
ba par kāda suņa saimnieku Skrundā, 
Amatnieku ielā, kurš sunim regulāri 
ļauj skraidīt bez pavadas. Tika lemts 
par administratīvās lietas uzsākšanu. 
20.martā Skrundā, Pērkona ielā, kādu 
sievieti sakoda suns, kurš bija norāvies 
no ķēdes. Noskaidrots, ka suns ir vakci-
nēts, kas cietušajai ievērojami atvieglos 
ārstēšanās procesu. Tika lemts par APL 
lietas uzsākšanu.

Iesaistās sabiedriskos pasā-
kumos

3.martā pašvaldības policisti pieda-
lījās jauniešu pārgājienā „Pa pulkveža 
Oskara Kalpaka bataljona pēdām” , 
kur pārgājiena dalībniekiem organizēja 

vienu no kontrolpunktiem. Nodrošināta 
kārtība Lēnās, kur notika piemiņas brīdis 
Oskara Kalpaka cīņu biedriem.

Palīdz citiem dienestiem
Martā pārbaudītas vairākas policijas 

kontrolē esošās personas. 9.martā sa-
ņemta informācija par zādzību Lēnās. 
Informācija nodota Valsts policijai (VP). 
Savukārt 13.martā saņemta informācija, 
ka daudzdzīvokļu mājā Skrundā, Saldus 
ielā, ir uzlauztas kāda dzīvokļa ārdurvis. 
Informāciju nodota Valsts policijai. 
16.martā pēc Valsts policijas lūguma 
aizturēta un nogādāta Kuldīgas iecirknī 
kāda aizdomās par noziegumu turama 
persona. Šai dienā kopā ar Valsts policiju 
tika veikta arī kādas automašīnas vadī-
tāja pārbaude. 17.martā Raņķu pagastā, 
piedaloties VP darbiniekiem, kādā mājā 
tika veikta tiesas sankcionēta apskate, 
kā rezultātā tika atsavināts nelikumīgi 
glabāts spirts un cigaretes. Kopā ar VP 
darbiniekiem veikts profilaktisks reids, 
kurā tika pārbaudītas personas, kurām 
noteikta policijas uzraudzība, autova-
dītāji utt. 24.martā pašvaldības policijai 
palīdzību lūdza kāda sieviete, kurai 
Skrundas lielveikalā nozagts naudas 
maks. Sadarbībā ar VP aizdomās tura-
mā persona, Raņķu pagasta iedzīvotājs, 
nepilnas stundas laikā tika aizturēts. 
Naudas maks atgūts.

Lieto alkoholu
7.martā saņemta informācija, ka 

Skrundā, autoostas teritorijā, zemē guļ 
kāds vīrietis. Ierodoties notikumu vietā, 
konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā al-
kohola reibumā. Uzsākta administratīvā 
lietvedība. Savukārt kāds cits vīrs bija 
nolēmis alkohola reibumā doties uz ie-
dzīvotāju sapulci Sieksātē. Vīrietis nogā-
dāts mājās. Administratīvā lietvedība par 
atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā 
vietā uzsākta vairākiem iedzīvotājiem. 

Uzvedas agresīvi
14.martā saņemta informācija no 

vairākiem iedzīvotājiem, ka Skrundā, 
pie veikala Elvi, agresīvi uzvedas 
kāda persona. Sieviete, kurai ir garīgās 
veselības traucējumi, tika brīdināta un 
devās mājās.

Aizdomīgas personas
14.martā iedzīvotāji informēja, ka 

Skrundā, Sporta ielā, pa dzīvokļiem 
staigā kaut kādi ,,tautas skaitītāji”, kuri 

īpaši vēlas saskaitīt personas vecākas par 
74 gadiem. 20.martā Skrundas muižas 
darbinieks pamanīja kādu sievieti, kura 
bez atļaujas kaut ko meklēja muižas 
palīgtelpās. Sieviete tika apturēta. Viņa 
bija kāda Saldus iedzīvotāja, kurai ir 
bagāta kriminālā pagātne un ir vairakkārt 
tiesāta par zādzībām. Tā kā šoreiz neko 
nozagt nebija izdevies, par notikušo 
informēta VP.

Šķir strīdus
16.martā Skrundā, O. Kalpaka ielā, 

no kāda dzīvokļa tika izraidīta kāda 
nevēlama persona. 24.martā ap 1:30 
Skrundā sastapts kāds vientuļš jaunietis 
no Vaiņodes, kurš pēc konflikta ģimenē 
devies prom no mājām. Informēts tēvs, 
kurš jaunieti nogādāja mājās.

Informāciju sagatavoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

vecākais inspektors Normunds Eihe 
(T.29258421)

Skrundas novada vēlēšanu komisijas 
darba laiks

Skrundas novada vēlēšanu komisijas darba laiks (Skrundas 
novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā) deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšanai, konsultācijām: 18.aprīlis: 17.00 - 18.00; 

21.aprīlis: 16.00 - 18.00; 24.aprīlis: 17.00 - 18.00. Tālrunis 
informācijai: 26438142 (Māris Benefelds, Skrundas novada 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs).

Projekts „Jauniešu 
garantijas”

Jauniešu garantija ir Eiropas Komisi-
jas atbalstīta iniciatīva, kuras mērķis ir 
veicināt jauniešu nodarbinātību, palīdzēt 
jauniešiem atgriezties izglītības iestādē 
un veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Latvijā Jauniešu garantijas program-
mu īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra 
un Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra.

Projektā “Darbam nepieciešamo 
iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” 
no 2017.gada aprīļa līdz septembrim 
biedrība “Nīkrācnieki” sadarbībā ar NVA 
īstenos projektu “Jauniešu garantijas” 
atbalsta pasākumos. “Jauniešu garanti-
jas” atbalsta pasākumi veicinās jauniešu 
iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai iz-
glītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs 
iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedā-
vājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu 
prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, 
kā arī praktiskas darba pieredzes iegūša-
nu pie darba devējiem.

Biedrība „Nīkrācnieki” šajā projektā 
šogad iesaistīs astoņus jauniešus Nīkrā-
cē, Raņķos un Skrundā.

Teksts - biedrības „Nīkrācnieki”
valdes priekšsēdētaja Ilona Rītiņa
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

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

Notikumu kalendārs
Skrundā

Līdz 18.aprīlim Skrundas kultūras nama mazajā zālē izstāde „Purvā no -30 
līdz +30”. Izstāde izveidota Eiropas Komisijas finansētā projekta „Prioritāro 
mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros. Izstādē ir 
apskatāmas fotogrāfijas no mitrājiem Slīteres un Gaujas nacionālajos parkos, 
Ziemeļu purvos u. c. aizsargājamās teritorijās.

8.aprīlī pl.18.00 Skrundas kultūras namā koru un pūtēju orķestra koncerts 
„Ieskandini pavasari!” Koncertā piedalīsies Skrundas k/n sieviešu koris „So-
nante”, Aizputes k/n jauktais koris „Kurzeme” un vīru vokālais ansamblis 
„Kurši”, Ventspils vīru kora dalībnieki un Kazdangas pūtēju orķestris.

13.aprīlī pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma „Troļļi”. Ieeja: 
EUR 1.00

15.aprīlī pl.14.00 Skrundas kultūras namā mazo vokālistu konkurss „Skrun-
das balss 2017 ”. Pieteikšanās līdz 11. aprīlim.

16.aprīlī pl.12.00 pie Skrundas k/n svinēsim Lieldienas kopā ar Skrundas 
kultūras nama bērnu deju kolektīvu „Jautrais dancis”, bērnu vokālo ansambli 
un Liepājas leļļu teātra „Maska” tēliem. Būs arī olu krāsošanas darbnīca kopā 
ar Lieldienu zaķi ( līdzi jāņem nevārītas, nekrāsotas olas).

29.aprīlī pl.16.00 Bērnu popgrupas „BUMS” 5 gadu jubilejas koncerts.
30.aprīlī pl.19.00 Skrundas muižā notiks Igo koncerts “Suns ar Tevi”. 

Koncertā skanēs Igo un komponista Jāņa Strazda kopdarbi, visiem zināmas 
kompozīcijas un jaunradīti skaņdarbi, kā arī dziesmas no Igo zelta repertuāra. 
Pagājušā gada nogalē Igo aizvadīja 15 ziemas koncertus “Vējš sola lapai de-
besis”, piedaloties pianistam Jānim Strazdam un Liepājas Simfoniskā orķestra 
mūziķei Martai Kauliņai ar sitaminstrumentiem. Pateicoties klausītāju atsaucī-
bai, gaidāms koncertsērijas turpinājums pavasara noskaņās. Koncerti centīsies 
pievērst sabiedrības uzmanību dzīvnieku aizsardzības tēmai. Lai ar darbiem 
pamatotu savus nodomus, no katras pārdotās biļetes 0,50 EUR tiks veltīti 
dzīvnieku patversmes “Ulubele” vajadzībām un attīstībai. Biļetes iespējams 
iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs, kā arī pirms koncertiem to norises vietā.

Nīkrāce
8.aprīlī pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā tiks atklāti Skrundas novada 

5.Teātra dienas svētki. Tajos piedalīsies visi novada amatierteātri un Vaiņodes 
novada amatierteātris “Kuratieši”. Programma būs interesanta, jo dalībnieki 
sagatavojuši svētkiem gan lugas, gan to fragmentus, kā arī skečus. Pasākumā 
varēs nofotografēties svētku foto stūrītī. Lai jauki svētki dalībniekiem un to 
atbalstītājiem – skatītājiem! Ieeja par brīvu.

11. un 13.aprīlī pl.15.00 Nīkrāces bibliotēkā “Lieldienu dekoru darbnīca”. 
Divu dienu darbnīcā veidosim Lieldienu ligzdiņas. Pirmajā nodarbībā līdzi 

jāņem dzija, balons, PVA līme. Otrajā dienā - šķēres, mākslīgi ziedi, sūnas vai 
sizāls, ligzdiņas dekorēšanai.

25.aprīlī pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā tikšanās ar Vairu Rudzrogu, zāļu 
tēju pazinēju. Runāsim par vērtīgām pavasara tējām un pirts lietām. 

Rudbāržos
16.aprīlī pl.11.00 Rudbāržos Lieldienas svinēsim kopā ar Rudbāržu folkloras 

kopu “Kamenīte”, Inesi Ozoliņu un jauniešu klubiņa jauniešiem ar radošām 
darbnīcām, kā arī būs olu ripināšana un dažādas atrakcijas.

22.aprīlī pl.22.00 Rudbāržu kultūras namā pēc Lielās talkas atpūtīsimies 
ballītē kopā ar Dzintaru un Kasparu. Ieeja - EUR 2.00.

Raņķos
16.aprīlī pl.13.00 Sudmalnieku birzī “Jautrās Lieldienas Raņķos”. Jums 

būs iespēja piedalīties rotaļās un atrakcijās, olu kaujās un ripināšanā, mīklu 
minēšanā, skandēt un dziedāt tautasdziesmas, šūpoties. Lai svētki izdotos 
krāšņāki, līdzi ņemt košākās un stiprākās olas.

Aizvadīta Ģimeņu balle
Ceturto reizi Skrundas kultūras namā 4. martā pulcējās ģimenes, kas vēlējās svinēt 

kopīgus svētkus. Daudzi bija uzaicinājuši draugus un radiniekus. Omulīgā gaisotnē 
tika godināti laulību jubilāri, kas vakara vadītājai Lienei Krauzei atklāja savas kop-
dzīves garšu, ko piemetot, gadi krājas skaistā kopdzīves stāstā. Laulību jubilārus 
uzrunāja un jubilejās sveica domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Muzikālus 
sveicienus no Liepājas bija atveduši saksofonists Edgars Jānis Kārkliņš un ģitārists 
Kristens Kupšis. Apsveikumus saņēma 14 pāri: 5 gadu jubileju svinēja Diāna un 
Andris Viļumsoni, Maija un Pēteris Raikstiņi, 10 gadu - Anda un Aldis Šlakorcini, 
15 gadu - Oksana un Māris Kadakovski, 20 gadu - Inga un Jānis Freimaņi, Žanna 
un Aldis Andžes, Linda un Jānis Grīnbergi, 25 gadu - Inga un Normunds Krieviņi, 
35 gadu - Indra un Normunds Brizgas, 40 gadu - Anna un Osvalds Sulojevi, Anita 
un Visvaldis Balceri, Dace un Vilnis Grāveļi. 

Divus cienījamus jubilāru pārus klātesošie sumināja, pieceļoties un skanot sir-
snīgiem aplausiem, jo viņu kopdzīves gadi pelnījuši īpašu cieņu: 50 gadu jubileju 
svinēja Ārija un Jānis Storķi, 55 gadu jubileju - Zinaīda un Vinarts Kolerti. Jubilāru 
atziņa: jādzīvo tik un pavisam mierīgi!

Tradicionāli atzīmēti tiek arī tie pāri, kas ieradušies uz ballīti un laulību noslēguši 
pēdējo divu gadu laikā. Šogad bija tikai viens pāris – Svetlana un Aigars Reinholdi, 
kas bija ieradušies kopā ar saviem lieciniekiem.

Vakars bija jautrs un interesants, to vadīja Liene Krauze, deju mūziku nodrošināja 
grupa ‘‘Pilnmēness’’ no Jelgavas, par košo un bagātīgo galda klājumu rūpējās kafej-
nīcas ‘‘Osterija’’ darbinieki no Aizputes. Laimīgos un smaidīgos mirkļus iemūžināja 
Aivita Emerberga, „mičošanas” kūku izcakoja Indulis Vicinskis, galdus omulības 
radīšanai atvēlēja Skrundas muiža. 

Mīļš paldies mūsu novada mājražotājiem, amatniekiem, tūrisma un citu pakalpoju-
mu sniedzējiem , uzņēmējiem par sarūpētajām skaistajām un garšīgajām lietām lote-
rijai! Paldies „Garīku” saimniekam Andrim Vjaksam, Ilmāram un Gunai Rubežiem, 
„Skaistuma laboratorijai”, zivsaimniecībai „Skrunda”, „Kalna Dzenīši” saimniekiem, 
Arnim Vītolam, Mirdzai Ragai, Andai Vītolai, Mirdzai Upeniecei, Zanei Eglītei.

Paldies kultūras nama darbiniekiem par palīdzību un novada pašvaldībai par 
lielo atbalstu!

Pasākums tiek rīkots reizi divos gados pavasarī – martā vai aprīlī. Šo divu gadu 
jubilāri tad arī tiek sveikti – gan tie, kas jubilejas jau sagaidījuši, gan tie, kam vēl 
tikai šī jaukā diena būs. Ir ģimenes, kas visas četras reizes ir piedalījušās sirsnīgajā 
pasākumā, paši interesējas, kad atkal notiks, sapulcē sev tīkamu kompāniju un jauki 
pavada laiku. Paldies arī viņiem – Storķu ģimenei, Freimaņu ģimenei, Stepanovu 
ģimenei, Šlakorcinu ģimenei.

Tradīcija, aicināt draugus un radus, iedzīvojas. Šogad kopā ar saviem draugiem 
un bērniem uz balli ieradās Dagnija un Andris Grundbergi, kopā atpūtās Kūmu un 
Buķeļu ģimenes, Oksana un Māris Kadakovski bija uzaicinājuši draugus, kuri arī 
atzīmēja jubilejas.

Informāciju par Ģimeņu ballēm var izlasīt afišās Skrundā, pagastos, skolās, novada 
avīzē un laikrakstā „Kurzemnieks”, dzirdēt Kurzemes radio, uzzināt sociālajos tīklos. 
Ja vēlaties personīgi saņemt informāciju un ielūgumu, atsūtiet e-pastu dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājai dace.gravele@skrunda.lv

Tiksimies 2019!
Informāciju sagatavoja Dace Grāvele, 

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ARVĪDS JAUNZEMS 28.03.1958. 02.03.2017.
ANNA LIEKNIŅA 03.11.1925. 05.03.2017.
JURIS MEIERS 15.08.1933. 26.03.2017.
JĀNIS KADAKOVSKIS 26.11.1931. 29.03.2017.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
Marta mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 5 jaundzimušie: 3 

meitenītes - Rigonda, Šarlote un Anna Marija - un 2 puisīši - Viktors un Rūdolfs Nils. 
Apsveicam vecākus un mazulīšiem vēlam veselību un mīlestību!
Mūžībā pavadīti 4 mūsu novada iedzīvotāji:

Bibliotēku ziņas
Skrundas Bērnu bibliotēka
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā 

pasākumu cikla „Rakstnieks satiek lasī-
tāju” ietvaros 7.aprīlī pl.11.00 Skrundas 
vidusskolas bibliotēkā  tikšanās ar 
tulkotāju un Skrundas novadnieci Daci 
Meieri.

18.aprīlī pl.11.30 Skrundas kultūras 
nama mazajā zālē tikšanās ar bērnu 
rakstnieci un dzejnieci Eviju Gulbi.

25.aprīlī pl.11.30  Skrundas kultūras 
nama mazajā zālē tikšanās ar bērnu 
rakstnieci un dzejnieci Māru Cielēnu

7.-27.aprīlim  „Monētu dienas” . 
Balsošana par skaistāko Latvijas gada 
monētu, piedalīšanās erudīcijas spēlē 
“Izzini Latvijas monētās iekaltās kul-
tūrzīmes!”. 

11.aprīlī grāmatu maiņa PII „Liep-
ziediņš”.

Skrundas Pilsētas bibliotēka
10.aprīlī pl.17.00 Skrundas pilsētas 

bibliotēka sadarbībā ar Saeimas deputāti 
Nelliju   Kleinbergu aicina uz tikšanos ar 
žurnālistu un rakstnieku Imantu Liepiņu.

27.aprīlī pl.13.00 tikšanās ar aktieri, 
dramaturgu, režisoru un treneri Kārli 
Anitēnu.

Antuļu bibliotēka
25.aprīlī Jaunmuižas pamatskolas 

zālē tikšanās ar bērnu rakstnieci un 
dzejnieci Māru Cielēnu

Rudbāržu bibliotēka 
10.aprīlī pl.13.00 Rudbāržu pagasta 

bibliotēkā tikšanās ar žurnālistu un 
rakstnieku Imantu Liepiņu. 

Grāmatu izstāde “ Iesaku izlasīt “ (tiks 
izliktas lasītāju ieteiktās grāmatas).

Raņķu bibliotēka
10. - 14.aprīlim literārā izstāde „Dzej-

niecei Kornēlijai Apškrūmai – 80”.
Visu aprīli - iedzīvotāju veidota seno 

un mūsdienu pastkaršu izstāde par 
Lieldienām.

Nīkrāces bibliotēka
Literatūras izstādes. 18.-30.aprīlim  

„Grāmatas par izcilām personībām “. 
Līdz 20.aprīlim “Izzini vārdnīcas!”. 

Tuvojas Skrundas novada svētki
Klāt aprīlis, un pavisam drīz, maija 

sākumā, svinēsim Skrundas novada 
svētkus! Šogad tie norisināsies no 4. 
līdz 7. maijam, un programma, kā allaž, 
būs plaša. 

Šo svētku moto: „ Esi viens no …!” 
Skrundas novada svētki ir vienas no 

pirmajām pavasara brīvdabas aktivitā-
tēm Kurzemē, kuras apmeklē gan novada 
iedzīvotāji, gan tuvi un tāli viesi. Skrun-
dā un novadā notiks dažādas aktivitātes 
visām mērķauditorijām. 

4.maijā, kas ir arī mūsu valsts Neatka-
rības deklarācijas pasludināšanas diena, 
Skrundā un novada pagastos svētki tiks 
svinīgi atklāti ar karogu pacelšanu. Pie 
Skrundas kultūras nama un pagastu 
pārvaldēm aicināsim iedzīvotājus un 
viesus svinēt arī baltā galdauta svētkus. 
Pie Skrundas kultūras nama muzicēs 
Dailes teātra aktieru ansamblis “Ilga”. 
Pēcpusdienā abās kultūras nama zālēs 
notiks dažādu izstāžu atklāšana.

5.maijā Skrunda liks sarosīties aktīvā-
kajiem ļaudīm, jo jau no rīta aicināsim 
visus - gan lielus, gan mazus - piedalīties 
foto orientēšanās sacensībās “Skrundas 
mirklis”. Pēc tam aicinām doties uz 
Raņķu pagasta “Mežaini”, bijušo mi-
litāro pilsētiņu “Skrunda-1”, kur tiks 
organizētas LĀZERTAG  spēles. Vakarā 
Skrundas estrādē notiks disko nakts, 
kurā uzstāsies grupa “Transleiteri”.

6.maijs būs svētku centrālā diena. 
Ikviens varēs piedalīties pilsētas mo-
dināšanā. Skvērā pie Skrundas pulk-
steņa būs iespēja satikties, parunāties, 
nobaudīt ko ēdamu vai dzeramu un 
klausīties lustīgo lauku kapelu muzi-
cēšanā, nofotografēties ar “dzīvajām 
statujām”, apmeklēt pavasara gadatirgu 
un amatnieku tirgu. Mazākajiem svētku 
dalībniekiem būs iespējams aktīvi dar-

boties Bērnu pilsētiņā. Svētku viesiem ar 
saviem darinājumiem būs iespēja atkal 
piedalīties Siera kluba rīkotajā konkursā 
“Tautiskie raksti siera svētku maizē”. 
Skrundas evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
varēsiet noklausīties akustiskās mūzikas 
koncertu. Šajā svētku dienā viesos aici-
nās arī nesen atvērtais Skrundas novada 
multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu 
centrs, kurā darbosies “foto kaste”. Te 
būs iespēja radoši darboties un vakarā 
noskatīties kādu iemīļotu latviešu filmu. 
Tradicionāli pilsētas svētku ietvaros no-
tiks laivu nobrauciens, kas aicina sēsties 
braucamrīkā, kas turas virs ūdens. Visas 
dienas garumā būs iespēja piedalīties 
dažādās tradicionālas un netradicionālās 
sporta aktivitātēs.

Vakarā pilsētas estrādē aicinām ap-
meklēt koncertu “Tu un es”, kurā pieda-
līsies grupas “Colt”, “Opus Pro”, Antra 
Stafecka, Aija Andrejeva, Dināra, Buks 
un TDA “Līgo” dejotāji.

Stundu pirms pusnakts, nakts koncertā 
skvērā pie pulksteņa mūs iepriecinās 
mūziķis Normunds Pauniņš no grupas 
“Otra puse”. Pēc salūta visi aicināti 
ballēties Skrundas kultūras namā kopā 
ar grupu “Klaidonis”.

7. maijā visi aicināti uz svētku diev-
kalpojumu Skrundas evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā. 

Plānotas arī citas daudzveidīgas sporta 
un kultūras norises, ar kurām būs iespē-
jams iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.skrundasnovads.lv 

Skrundas novada mājražotājus un 
citus tirgotājus aicinām pieteikties amat-
nieku tirdziņam pie tirgus koordinatores 
Gunitas Bivbānes (t.26114629).

 
Skrunda gaida ciemos! 

Būsim svētkos kopā!

Pagastu ziņas
Rudbāržos
Lai gan laiks martā bija jau stipri 

pavasarīgs, tas vairākos ceļu posmos 
pasliktināja braukšanas apstākļus. Ceļi 
kļuva bedraini. Pašreiz visi ceļi ir no-
greiderēti. Tuvākajās dienās sāksim ceļa 
seguma atjaunošanu. Šogad ir plānots 
ceļa Durbes – Dižtomi apauguma no-
ņemšana, sāngrāvju izrakšana un grants 
seguma atjaunošana, kā arī Jubilejas 
ielas 7 bruģa uzlikšana. Tuvākajā laikā 
sāksim arī  Liepu ielas remontdarbus.

Martā notika Sieviešu dienai veltīts 
koncerts “Sieviete- skaistākā starp pu-
ķēm”, kurā piedalījās Lieģu un Kalvenes 
kultūras namu ansambļi. Amatierteātris 
viesojās arī Lieģu kultūras namā uz 
amatierteātru pasākumu “Pasmejies par 
sevi pats!”.

Komunistiskajā genocīda upuru pie-
miņas dienā pulcējamies pie represētā 
piemiņas akmens, lai pieminētu izsūtītos 
Rudbāržniekus. 

 Martu noslēdzām kultūras namā ar 
demonstrēto Indras Vaļenieces doku-
mentālo filmu “Folkmaņa faktors”, kurā 
vēstīts par cilvēkiem, kuri panāca Skrun-
das radiolokācijas stacijas slēgšanu.

Jauniešu komanda aktīvi piedalījās 
vēstures izziņas pārgājienā ”Pa pulkveža 
O.Kalpaka bataljona pēdām”. Sporta 
laukumā notika “Foto orientēšanās 
sacensības”. Pasākumā piedalījās 8 
komandas, kurām, vadoties pēc fotogrā-
fijām, bija jāatrod 14 objekti.

Aicinu visus pagasta iedzīvotājus 
sakopt savas sētas un pagalmus, kā arī 
piedalīties Lielajā Talkā.

Informāciju sagatavoja Rudbāržu 
pagasta pārvaldes vadītāja 

Dzintra Veģe
Raņķos
Marts Raņķos aizsākās ar pasākumu, 

veltītu sievietēm – „Spēka Sieva 2017”. 
Paldies raņķeniecēm par atsaucību un 
Gunāram Zemem par pasākuma or-
ganizēšanu! Paldies visiem par aktīvu 
dalību iedzīvotāju sapulcēs, jo arī ar 
savu ierašanos mēs paužam attieksmi 
un apliecinām, ka pagastā notiekošais 
mums nav vienaldzīgs. Mēs apliecinām, 
ka pagastā ir iedzīvotāji, kuru dēļ šajā 
vieta ir vērts ieguldīt darbu un līdzekļus. 
Salīdzinoši labi raņķeniekiem ir veicies 
novada ziemas sporta spēlēs. Godalgotās 
vietas saņēmuši Ilgvars Janševskis, Igors 
Kobzars, Igors Stankus, Ilmārs Puķe, 
Igors Kļava. 

Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienas pasākums sākās ar ziedu 

nolikšanu pie piemiņas akmens un pēc 
tam Raņķu bibliotēkā atmiņās par tā lai-
ka notikumiem un dzīvi Sibīrijā dalījās 
Malda Manfelde un Laima Birzniece. 
Tika skatīti līdzpaņemtie tā laika foto-
uzņēmumi, Ilgvara Janševska materiāli 
un lasīti fragmenti no Andras Manfel-
des grāmatas „Zemnīcas bērni”, kas ir 
biogrāfisks stāsts par Manfeldu dzimtu.

Klāt Lieldienas! Lieldienās visi tiek 
aicināti uz Sudmalnieku birzi Raņķos, 
bet jau tagad bibliotēkā skatāmas senās 
Lieldienu kartītes.

Informāciju sagatavoja Raņķu 
pagasta pārvaldes vadītājs 

Ritvars Stepanovs

Pateicība
Biruta Ventniece izsaka pateicību Skrundas novada 

pašvaldības policijas, Valsts policijas un lielveikala 
“Skrunda” darbiniekiem par operatīvu rīcību zādzības 

atklāšanā un vainīgās personas notveršanā.
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