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Labdien, lasītāj!

Martins Samms, Skrundas 
ev. lut. baznīcas mācītājs

Atklās Skrundas jauniešu centru
Tiekamies šī gada 28.decembrī 

pl.15.00, lai kopā piedzīvotu mirkli, 
kad durvis vērs Skrundas novada 
multifunkcionālais jaunatnes inicia-
tīvu centrs Lielā iela 1 A (Skrundas 
kultūras nama bijušajā kino zālē), 
kurš tapis projekta “Multifunkcionālā 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide 
Skrundā” īstenošanas rezultātā.

Nu arī Skrundā būs jauniešu interesēm 
un vajadzībām atbilstošas, aprīkotas, 
daudzfunkcionālas telpas, kurās liet-
derīgi pavadīt brīvo laiku, rast domu-
biedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu 
īstenošanai. 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot 
jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu 
iniciatīvas lēmumu pieņemšanā un sa-
biedriskajā dzīvē, pilnveidojot jauniešu 
darbības kapacitāti reģionālajā un paš-
valdības līmenī.

Projekta īstenošanas laiks ilga gadu - 
no 2015. gada decembra līdz 2016. gada 
decembrim.

Projektu finansē Šveices Konfederā-
cija no Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas līdzekļiem paplašinātajai 
Eiropas Savienībai. Kopējās projekta 
izmaksas – 160 000,00 EUR, no tām 
pašvaldības līdzfinansējums 57 329,84 
EUR.

Līdz ar Skrundas novada multifunk-
cionālā jaunatnes iniciatīvu centra iz-
veidi tapis arī centra logo, kura autore ir 
Kristīne Vērdiņa. Jaunais logo simbolizē 
vietu, kurā jauniešiem būt piederīgiem, 

Projekta vadītāja Kristīne Vērdiņa priecājas par plašajām 
telpām Skrundas novada jauniešiem

rodot “otro māju” sajūtu, kurā ikviens 
ir gaidīts, atbalstīts un saprasts. Atvērās 
plaukstas simbolizē gatavību veikt brīv-
prātīgo darbu, kas ir viens no Skrundas 
jauniešu centra darbības stūrakmeņiem. 

Teksts - Baiba Eversone, 
jaunatnes lietu speciāliste 

Foto - Ieva Benefelde

Skrundā aizvadīta pirmā Bibliotēku diena
3.decembrī Skrundas kultūras namā 

notika Bibliotēku dienas svinības. 
Svētkus kopā svinēja čaklākie Skrundas 
novada bibliotēku lasītāji, bibliotēku 
darbinieces un bibliotēku draugi. Šī 
bija diena, kad lasītprieku kopā svinēja 
lasītāji no Skrundas, Rudbāržiem, Nīkrā-
ces, Raņķiem un Antuļiem. Sumināti 
tika ne tikai čaklākie bibliotēku lasītāji 
un apmeklētāji. Savu pateicību saņēma 
arī bibliotēku draugi, un to bija daudz 
– Skrundas novada pašvaldība, pār-
valžu vadītāji, novada sociālā dienesta 
darbinieki, novada skolu  skolotāji un 
pirmsskolas iestāžu darbinieki, Skrundas 
un pagastu kultūras darbinieki un daudzi 
citi, kuri ikdienā atbalsta bibliotēku dar-
bu. Īpaša šī diena bija arī trim bibliotēkas 
darbiniecēm, kuras tika suminātas apaļās 
darba jubilejās. Skrundas bibliotēkas 
vadītāja Gunita Strode un bibliotekāre 
Baiba Šurma bibliotēkā lasītājus sagaida 
jau 10 gadus, bet Antuļu bibliotēkas va-
dītāja Sandra Balcere jau 15 gadus vada 
bibliotēku Skrundas pagasta Jaunmuižā. 
Kā balzams dvēselei šajā Adventa laikā 
bija aktrises Sigitas Jevgļevskas un 
mūziķa Māra Kupča sniegtais koncerts 
pasākuma apmeklētājiem. 

Umberto Eko ir teicis: „Bibliotēka 
ir dižens labirints, pasaules labirinta 
atspulgs. Ieiet vari, bet nezini, vai iziesi.” 
Turpināsim maldīties šajos labirintos gan 
mēs, bibliotēkas darbinieces, gan lasī-
tāji, gan uzticamie bibliotēku draugi un 
atbalstītāji! Uz tikšanos nākamajā gadā!

Teksts - Inga Zalgaucka, Skrundas 
bērnu bibliotēkas vadītāja

Foto - Inga Ezeriete

Ir klāt Adventa laiks – Kristus 
gaidīšanas laiks. Šie vārdi ir mīļi un 
skanīgi, bet maz ko spēj mainīt mūsu 
ikdienā - tikpat maz, kā pulksteņa 
vērošana, kādu īpašu notikumu 
gaidot, jo viss notiks savā noliktā 
laikā un mūsu izmisīgās pārdomas 
neko šeit neietekmēs. 

Apnicīgs un kaitinošs ir laiks, kad 
visas domas griežas ap gaidāmo, 
bet sasniegt to nevaram. Vēl ir 
jādzīvo stunda pēc stundas, diena 
pēc dienas, darot ikdienas parastos 
darbus steigā un nogurumā.  

Mūsu sirds sāp, kad gaidām kādu, 
kuru mīlam. Dvēsele skumst, gaidot 
savus bērnus un vecākus, atceroties 
laikus, kuri pagājuši. Skumjas, 
dusmas un kauns pārņem prātu, 
kad joprojām gaidām kaut nedaudz 
labāku nākotni savai zemei un tautai!

Ir klāt Adventa laiks – Kristus 
ga id īšanas la iks .  Š ie  vārd i , 
neskatoties uz visu, nes sevī būtisku 
vēsti mums visiem - gaidām mēs 
to vai nē. Dieva valstība ir tuvu 
klāt pienākusi, un tas nav nekāds 
viltīgs un salds pirmsvēlēšanu 
solījums. „Jo pēc šā laika bēdām 
saule aptumšosies, mēness nedos 
sava spīduma, zvaigznes kritīs 
no debesīm un debess stiprumi 
kustēsies. Un tad Cilvēka Dēla 
zīme parādīsies pie debesīm, un tad 
visas ciltis virs zemes vaimanās un 
redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess 
padebešos ar lielu spēku un godību. 
Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar 
lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās 
Viņa izredzētos no četriem vējiem, 
no viena debess gala līdz otram.” 
(...) Šis nav stāsts par teroru vai 
kodolkaru, bet par Radītāja lēmumu 
par šo pasauli, un ir patiešām savādi 
apzināties, ka kaut ko tādu mēs 
gaidām!  

Ir klāt Adventa laiks, un, to visu 
pārdomājot, mēs varam būt no sirds 
pateicīgi, ka Dievs tomēr gaida un 
vēl šodien neīsteno savu lēmumu...

Viņš gaida šo brīdi, kad savā 
dzīves skrējienā mēs atgriežamies 
pie Betlēmes silītes un pie brīnuma, 
kam īsti vairs neticam. Ticība ir 
brīnums un pieejama visiem, ja to 
vēlamies un lūdzam. Mums tam ir 
dāvāts laiks, lai pierastu pie domas 
un ticētu - nevis mēs kaut ko gaidām, 
bet Dievs gaida mūs!

Pārdomu un lūgšanu p i lnu 
gaidīšanas laiku!
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Labas pārvaldības saukļi sabiedrības 
informēšanai

4.Esi pretimnākošs!
Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos 

nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai 
un privātpersonas tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc - valsts un pašvaldības 
iestādei pieņemto lēmumu vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar “likuma 
burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši katras personas uztverei un izpratnei.

Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts pārvaldei pieņemto lēmumu izskaidrot 
saprotami.

Pagastu ziņas 
Nīkrāces pagastā 

Novembris ir gan veļu laiks, kad svecīšu vakaros kapsētās atcerējāmies savus 
aizgājušos piederīgos, gan arī Lāčplēša dienā Lēnās pie O. Kalpaka sienas godi-
nājām Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņu. Novembris arī ir Latvijas 
Republikas dzimšanas diena, un piedalījāmies tās svinēšanā gan Skrundas kultūras 
namā,  gan arī Nīkrāces atpūtas centrā, kurā notika ļoti skaists Liepājas muzikālās 
apvienības mūziķu koncerts. 

Nīkrāces pamatskolas vēstures skolotāja Dzintra Liekmane ir uzrakstījusi grāmatu 
„Nīkrāce cauri gadsimtiem” un manuskriptu iesniegusi apgādam „Jumava”. Lai 
grāmatu izdotu, nepieciešams līdzfinansējums. Skrundas novada pašvaldība savu 
iespēju robežās atbalsta šīs grāmatas izdošanu, taču vēl pietrūkst ap 500 eiro, tādēļ  
aicinu esošos un bijušos Nīkrāces pagasta iedzīvotājus, kā arī citus interesentus  
atbalstīt šīs grāmatas izdošanu ar ziedojumiem, kurus lūdzu ieskaitīt Ziedojumu 
kontā –  ar norādi Dz. Liekmanes grāmatas „Nīkrāce cauri gadsimtiem” izdošanai. 
Grāmata tiks izdota 2017. gada pavasarī.

Ziedojumu konta rekvizīti:  Skrundas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 9000015912, 
Konts Nr. LV11 HABA 0551 0167 09815,  AS SWEDBANK.

Informāciju sagatavoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja 
Benita Lielāmere

Nīkrāces pamatskolas pasākumi novembrī
Novembra mēnesis Nīkrāces pamatskolā bija notikumiem bagāts. 4.novembrī 

piedalījāmies Talsos jaunsargu konkursā “Jaunie Rīgas sargi”, 10.novembrī – mi-
litārajās sporta spēlēs “Spēks un Daile” Kuldīgā, bet skolā notika Mārtiņdienas 
tirgus. 10.novembrī pie mums viesojās “Lauku ceļotāja”  pārstāvji, lai sveiktu par 
iegūto 1. vietu konkursā. 11.novembrī piedalījāmies Lāčplēša dienai veltīta pasā-
kumā O. Kalpaka muzejā. 15. novembrī tika svinēti Latvijas valsts svētki, bet 17. 
novembrī notika tradicionālās Lāčauša sacensības, kurās katrs varēja demonstrēt 
savu spēku un veiklību. 23. novembrī notika Ķirbju diena, kurā tika degustēti klašu 
sagatavotie ķirbju gardumi. Pusdienās baudījām ķirbju saldo, salātus un ķirbju kūku. 
25. novembrī skolas labākie ekoskolas pārstāvji un makulatūras vācēji, vecāki un 
skolotāji devās ekskursijā uz Saeimu, Leļļu teātri un mācījāmies gatavot karameles 
“karameļu darbnīcā”. 30.novembrī 8. un 9.kl. skolēni ar fizikas skolotāju piedalījās 
jaunrades meistarklasē Ventspils Jaunrades namā.

Rudbāržu pagastā
Gads paskrējis ļoti ātri, tomēr šajā laikā ir daudz kas paveikts. Paldies visiem 

Rudbāržu iedzīvotājiem par kopīgi paveiktajiem darbiem 2016.gadā!
Novembra mēnesis pagājis svētku zīmē. 17.novembrī O.Kalpaka Rudbāržu pa-

matskolā pēc atjaunošanas tika atklāta pils Varoņu zāle. 18.novembrī notika Latvijas 
dzimšanas dienas svinīgais pasākums, kur koncertu sniedza Liepājas vīru ansamblis 
“Dziedonis”. Pēc tam kopīgi tika iedegts Gaismas ceļš no pagasta līdz O.Kalpaka 
Rudbāržu pamatskolai, kur Latvijas dzimšanas dienas svinības turpinājās ar simtiem 
iedegtām sveču liesmiņām un svētku salūtu.

 “Sieksātes pagasta namā” pabeigta apkures sistēmas sakārtošana. Nobruģēts 
gājēju celiņš no Jubilejas ielas 3. Daļēji nomainīti logi pagasta ēkai ”Dārdedzes”. 

Visās pagasta kapsētās notika mirušo piemiņas  diena -  svecīšu vakars.
Sporta zālē ar paraugdemonstrējumiem viesojās ielu vingrotāji no Liepājas. 

Skatītāji arī paši varēja arī piedalīties vingrinājumos..
Jauniešu klubiņam nupat tika nosvinēta 2 gadu jubileja. Savām ģimenēm jaunieši 

veidoja adventes vainagus, kā arī pagasta vientuļajiem pensionāriem izgatavoja 
Ziemassvētku apsveikumu kartītes.

10.decembra pasākumā sacīsim paldies mūsu pagasta darbīgākajiem iedzīvotājiem 
par labi padarītajiem darbiem, par nesavtīgu labdarību un palīdzību līdzcilvēkiem, 
par sakoptākajām sētām.

Informāciju sagatavoja Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja 
Dzintra Veģe

Raņķu pagastā
Gribu Jums visiem, Jūsu ģimenēm novēlēt stipru veselību, dzīvesprieku, darba 

sparu, zinātkāri! Lai Ziemassvētku gaidās izdzīvotā ticība, cerība un mīlestība ir 
katrā ģimenē, dodot spēku, izturību un sirds siltumu! Lai Jaunajā gadā mums visiem 
kopā izdodas sasniegt un realizēt mūsu sapņus un ieceres!

Novembris ir īpašs mēnesis Latvijai ar piemiņas un svētku dienām. Mēneša 
sākumā raņķenieki pulcējās Sudmalnieku birzī, lai mērotos izveicībā un ātrumā 
šautriņu mešanā, šaušanā ar loku un pneimatisko šauteni, zābaka mešanā, ragaviņu 
vilkšanā, tandēma slēpošanā. Diena aizritēja draudzīgā sacensību garā, pieminot ar 
Lāčplēša dienu saistītos notikumus. 

18. novembra vakarā Latvijas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā raņķeniekus 
priecēja akardeonistu ansamblis no Kuldīgas un pašu mājinieku sagatavotā svētku 
programma. Pasākumā pateicās labākajiem sportistiem, pasniedza atzinības rakstus 
darbīgākajiem, atsaucīgākajiem pagasta iedzīvotājiem, kuri veicinājuši pagasta 
labiekārtošanu, palīdzējuši līdzcilvēkiem. 

Paralēli kultūras un sporta pasākumiem bija arī saimnieciskie darbi – traucējošo 
koku zaru apzāģēšana, lapu grābšana. Diemžēl uzkritušais sniegs neļāva pabeigt 
kapu sakopšanu līdz svecīšu vakaram. Bet šobrīd tas ir izdarīts. Un nu gatavojamies 
Ziemsvētku un gada nogales pasākumiem. 

Informāciju sagatavoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs 

Š.g. 1. decembrī sākusies projektu pieņemšana Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) 14 reģionālajos biznesa inkubatoros visā Latvijā, kā arī Rīgas 
Radošo industriju biznesa inkubatorā. Plānots, ka septembrī darbu uzsākušie 
inkubatori veicinās auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi 
gan attīstot Latvijas ekonomiku, gan veicinot reģionālo izaugsmi. 

„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana ir viens no valsts ekonomiskās izaugsmes 
sekmēšanas posmiem. Lai atbalstītu komersantus tieši uzņēmējdarbības uzsākša-
nas fāzē, biznesa inkubatoru programmas ietvaros radīta augsti kvalitatīva, visos 
Latvijas reģionos vienlīdzīga inkubācijas vide. Šī atbalsta programma ir efektīvs 
veids uzņēmējdarbības uzsākšanas aktivizācijai, īpaši reģionos. Biznesā parasti 
visgrūtākais ir sākums, kad ne reti pietrūkst zināšanu, pieredzes un finanšu. 
Biznesa inkubatoru atbalsts ļaus jaunajiem uzņēmumiem ātri un sekmīgi iziet 
cauri šim starta posmam, lai tālāk jau paši spētu veiksmīgi attīstīties, augt un 
dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai,” norāda ministru prezidenta biedrs, 
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu ko-
mersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām, 
apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.

LIAA direktors Andris Ozols: „Neviens vairs nešaubās par to, ka Latvijas 
nākotne ir inovatīva, eksportspējīga uzņēmējdarbība, kas spēs nodrošināt 
iedzīvotājiem nepieciešamās darbavietas visā valstī, stabilu labklājību un 
drošību par nākotni. Lai šī nākotne pienāktu iespējami drīzāk, nenovērtējami 
svarīga ir palīdzība ne tikai jaunas uzņēmējdarbības sākšanai, bet arī jau esošās 
attīstīšanai. Tāpēc visos piecpadsmit LIAA izveidotajos biznesa inkubatoros 
tiks nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīstīt savu ideju, gan iegūt vērtīgas 
praktiskas konsultācijas.”

Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, 
kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. 
Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan 
pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var strādāt, tikties 
ar klientiem un veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpo-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% 
līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs 
segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu.

Projektus var pieteikt LIAA mājas lapā, kādā no 15 biznesa inkubatoriem 
(pilns inkubatoru kontaktu saraksts šeit), kā arī, sūtot pa pastu uz LIAA centrālo 
biroju Rīgā, Pērses ielā 2. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un 
cita informācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv .

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģionālie biznesa inkuba-
tori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Papildu informācija: LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis: 67039472

LIAA uzsāk projektu 
pieņemšanu 15 biznesa 
inkubatoros visā Latvijā

Dāmas medī, vīri 
dzen!

10. decembrī jau otro gadu mednie-
ku kluba “Tālava” medību platībās no-
risināsies dāmu medības. Daiļās med-
nieces atbalstot, dzinēji būs vīri. Šajā 
gadā piedalīsies arī mednieces no Igau-
nijas, Lietuvas un Polijas. Pasākumu 
vada mednieku kluba “Tālava” valdes 
loceklis Atis Graudiņš (t.26802085) un 
žurnāla “Medības” galvenā redaktore 
Linda Dambrovska (t.29415834). Ir 
cerība, ka šis pasākums izveidosies 
par patīkamu un interesantu tradīciju. 
Pasākumu atbalsta Skrundas novada 
pašvaldība, SIA “AD REM Auto” Sub-
aru centrs, kas interesentiem piedāvās 
arī testa braucienus ar jauno Subaru 
automašīnu. Iepriekšēja pieteikšanās 
pa t. +371 67365860; +371 20231112.

 Izsolīs nekustamos 
īpašumus 

Skrundas novada pašvaldība orga-
nizē pašvaldības nekustamo īpašumu 
izsoles: “Jaunvidenieki”, Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, kadastra 
numurs: 6229 002 0024 001. Nosacītā 
cena 1500,00 EUR (viens tūkstotis pie-
ci simti eiro). Izsoles laiks: 28.12.2016. 
plkst.10.00; “Sieksātes Kazarmas”, 
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
kadastra numurs: 6282 005 0157. 
Nosacītā cena 2200,00 EUR (divi 
tūkstoši divi simti eiro). Izsoles laiks: 
28.12.2016. plkst.10.10. Izsoļu vieta: 
Raiņa iela 11, Skrunda. Izsoļu dalīb-
nieku reģistrācija: līdz 27.12.2016. 
pl.16.00. Izsoļu veids: mutiska izsole 
ar augšupejošu soli.

Izsolīs nekustamā 
īpašuma nomas 
tiesības

Skrundas novada pašvaldība orga-
nizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
– telpu Kuldīgas ielā 6-6, Skrundā, 
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6209 
003 0061 001 – nomas tiesību izsoli. 
Sākotnējā cena 0,65 EUR par 1 m2 
(sešdesmit pieci centi) bez PVN. Izso-
les laiks: 20.12.2016. pl.10.00. Izsoles 
vieta: Raiņa iela 11, Skrunda. 

Izsole dalībnieku reģistrācija: līdz 
19.12.2016. pl.16.00. Izsoles veids: 
mutiska izsole ar augšupejošu soli.

LVF Kausa 
finālsacensības

Kuldīgas novada sporta skolas 
Skrundas meiteņu volejbola komanda 
3. un 4. decembrī piedalījās Latvijas 
Volejbola Federācijas Kausa izcīņas 
finālsacensībās. Meitenes startēja 2. fi-
nālgrupā un izcīnīja 6. vietu. Meitenes 
parādīja lielisku sniegumu, komandas 
saliedētību un  cīņas sparu – Latvijas 
Volejbola Federācijas Kausa izcīņas 
finālsacensībās ar rezultātu 3:0 tika 
uzvarētas Gulbenes un Minusas volej-
bola skolas audzēknes, bet ar rezultātu 
3:1 Līvānu un Rīgas volejbola skolas 
komandas.

Bronza Daugavpilī
3. un 4. decembrī Daugavpilī ar 

finālsacensībām noslēdzās Latvijas 
volejbola federācijas Kausa izcīņa U16 
vecuma grupas zēniem, kurā godpilno 
trešo vietu ieguva Kuldīgas/Skrundas 
novadu sporta skolas komanda. Ap-
sveicam! Sacensības bija ļoti spraigas 
un interesantas. Kuldīgas/Skrundas 
novadu sporta skolas komanda parādīja 
labu spēles izpratni un lielu cīņassparu. 
Finālsacensībās izcīnīto vietu sadalī-
jums ir šāds: 1. Aizkraukle; 2. Rīgas 
volejbola skola; 3. Kuldīgas/Skrundas 
novadu sporta skola; 4. Daugavpils 
sporta skola; 5. Viļakas novada SS.

Ārstnieciskā pēdu aprūpe Skrundā 
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” telpās Kalēju 

ielā 4, Skrundā, otrdienās un ceturtdienās pēc iepriekšēja 
pieraksta pieņems podologs (ārstnieciskās pēdu aprūpes 
speciālists). Pieteikšanās pa tālruni 26165063. 

Ārstnieciskās pēdu aprūpes mērķis ir pareiza pēdu kopša-
na un atveseļošana. Podologs gan veic estētisko pēdu ap-
rūpi, gan aprūpē pēdas, kuras skārusi problēma. Galvenās 
pēdu problēmas, kuras var risināt ārstnieciskā pēdu aprūpe: 
ādas un nagu sabiezējumi; plaisas papēžos; ieauguši nagi; 
nagu deformācijas un krāsas izmaiņas; varžacis; kārpas; 
ādas un nagu sēnītes. Pēdu aprūpe ir nepieciešama ikvie-
nam, kas rūpējās par savu veselību un labsajūtu.
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2016.gada 24.novembra domes sēde
SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome pilnvaros  SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” visā Skrundas 
novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā sniegt šādus sabiedriskos ūdens-
saimniecības pakalpojumus - ūdensap-
gāde un kanalizācija - un noslēgs ar SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” līgu-
mu par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu visā Skrundas 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

Dome pagarinās ar SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” deleģēšanas 
līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu līdz 03.01.2021., 
nemainot iepriekšējā deleģēšanas līguma 
nosacījumus.

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” norakstīt parādus 8 iedzī-
votājiem, kuri miruši, un izslēgt viņus 
no debitoru saraksta.

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība”  norakstīt 1 personai komu-
nālo maksājumu parādu uz 21.11.2016. 
par dzīvokli Skrundā, Skrundas novadā, 
un izslēgt viņu no debitoru saraksta.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu „Jaunvi-
denieki” Skrundas pagastā ar nosacīto 
cenu EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci 
simti eiro).

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus: Graudu iela 2, 
Rudbāržos, ar kopējo platību 0.2683 ha; 
„Līgotnes” Rudbāržos ar kopējo platību 
1.4 ha; „Sili” Nīkrāces pagastā ar kopējo 
platību 10.2 ha.

Dome pagarināja ar SIA  „IVO 
AUTO” 2006.gada 15.decembrī no-
slēgto zemes nomas līgumu par zemes 
vienību Ventas ielā 1A, Skrundā, 0.1805 
ha platībā uz 10 gadiem uzņēmējdarbī-
bas veikšanai ar apbūves tiesībām un 
noteica zemes vienībai nomas maksu 
gadā 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā.
Dome noteica zemes vienībai „Trīs-

uļi” Skrundas pagastā dalīto lietošanas 
mērķi:  0,2 ha platībā – 0601 – indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve,1.55 ha 
platībā – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome iznomās personai zemes vienī-
bas daļu „Savenieki” Skrundas pagastā 
0.2 ha platībā – dziļurbuma aizsargjoslu  
uz 10 gadiem.

Dome precizēja adreses Skrundas 
novadā:  adresācijas objektam „Papar-
des” Skrundas pagastā adresi uz adresi 
„Papardes”, Rūnaiši, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV-3326;  adresācijas 
objektam „Kalnaiši” adresi uz adresi 
Avotu iela 7, Jaunmuiža, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3307; 
adresācijas objektam „Apses” Skrundas 
pagastā adresi uz adresi Avotu iela 5, 
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3307;  adresācijas objektam 
„Rūnaiši”, Rūnaišos, Skrundas pagastā 
adresi uz adresi „Rūnaiši”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326; 
adresācijas objektam „Transformators 

STP-6017”, Rūnaišos, Skrundas pa-
gastā adresi uz adresi „Transformators 
STP-6017”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3326.

Dome apvienoja nekustamos īpa-
šumus Graudu ielā 2, Rudbāržos, un 
noteica vienotu adresi Graudu iela 2, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324.

Dome lūgs Kuldīgas rajona tiesas 
Zemesgrāmatu nodaļu dzēst Rudbāržu 
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr.254 I daļas 1. iedaļas ierakstu Nr.3.1. 
par īpašuma sadalījumu 4 dzīvokļu 
īpašumos,

Dome pārdos izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu „Sieksātes 
Kazarmas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā, ar nosacīto cenu EUR 2200.00 
(divi tūkstoši divi simti eiro).

Dome izveidoja ēku īpašumu un jaun-
būvei - dzīvojamai mājai, kura atrodas 
uz zemes vienības „Liekņi”, Nīkrāces 
pagastā, Skrundas novadā, piešķīra adre-
si „Tīmas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 
novads, LV-3320.

Administratīvie 
jautājumi

Dome atļāva Skrundas novada domes 
priekšsēdētājai Loretai Robežniecei 
savienot  amatu ar valdes locekles 
pienākumu pildīšanu politiskās partijas 
“Reģionu Alianse” valdē.

Dome grozīja Skrundas novada paš-
valdības Nīkrāces pamatskolas Bērnu 
rotaļu un attīstības centra nolikumu.

Dome atbrīvoja no Skrundas novada 
pašvaldības administratīvās komisijas 
priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas 
Gunu Skrebeli un ievēlēja Skrundas 
novada pašvaldības administratīvajā 
komisijā Gunitu Ozoliņu, noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām administratīvās 
komisijas sastāvs ir šāds: Inga Rence 
– Remte, Benita Lielāmere, Normunds 
Danenbergs, Eva Nudiena, Ints Folkma-
nis, Ritvars Stepanovs, Gunita Ozoliņa.

Informāciju sagatavoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 
26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 “Skrundas 

novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikums”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Skrundas novada pašvaldības 

aģentūras “Sociālais dienests” nolikums” (publicēti 2015.gada 03.aprīlī Skrundas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Skrundas novads”) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Aģentūras juridiskā adrese ir: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.”.

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Skrundas novada domes 28.04.2016. sēdes (prot. Nr. 5, 3.§) 

lēmumu “Par Skrundas novada pašvaldības iestādi “Alternatīvās aprūpes die-
nas centrs”” pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) 
mainījusi savu atrašanās vietu un adresi no Kalēju ielas 6, Skrundā, Skrundas 
novadām uz Kalēju ielu 4, Skrundā, Skrundas novadā, kur iepriekš atradās 
Skrundas novada pašvaldības iestāde “Alternatīvās aprūpes dienas centrs”, kas 
likvidēta apvienojot ar Aģentūru. Līdz ar to nepieciešams Aģentūras nolikumā 
grozīt 4.punktu par Aģentūras juridisko adresi. 

2. Īss projekta satura izklāsts Tiek mainīta Aģentūras juridiskā un faktiskā adrese.
3. Informācija par plānoto projekta ietek-

mi uz pašvaldības budžetu
Nav ietekmes.

4. Informācija par projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Informācija par Aģentūras adreses maiņu ievietota www.skrundasnovads.
lv mājas lapā internetā, vietējā informatīvajā izdevumā “Skrundas novads”. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav nepieciešama.

Domes priekšsēdētāja L.Robežniece

Skrundas novada Valsts un 
pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs informē

Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā papildus pašvaldī-
bas sniegtajiem pakalpojumiem var arī 
pieteikt pakalpojumus šādām iestādēm:

1.Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra – pabalsti vecākiem, aizbildņiem 
un adoptētājiem, pabalsti strādājošiem 
(slimības, zaudējot darbu, gūstot darba 
traumu), apbedīšanas pabalsti, pabalsti 
invalīdiem, dažādas izziņas u.c. 

2.Valsts ieņēmuma dienests – elek-
troniskās algas nodokļu grāmatiņas 
iesniegšana/piešķiršana, gada ienākumu 
deklarāciju pieņemšana, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atvieglojumi, pie-
teikšanās elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS) lietošanai.

Klientu apkalpošanas centrā var sa-
ņemt konsultācijas par tādu valsts iestāžu 
kā – Lauku atbalsta dienests, Nodarbi-
nātības valsts aģentūra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu 
reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 
Valsts zemes dienests un Valsts darba 
inspekcija – e-pakalpojumiem un prak-
tisku palīdzību darbā ar datoru, internetu 
un eID kartes lasītāju. Lai izmantotu 
e-pakalpojumus, klientam nepieciešami 
autentifikācijas rīki (internetbanka, e-
paraksts, ID karte ar e-parakstu).

Aiztur par 
nelikumībām 

1.novembrī tika saņemta informā-
cija par nelikumīgu iekļūšanu kādā 
dzīvoklī Skrundā pret īpašnieka gribu. 
Meklēšanas rezultātā tika aizturētas 
trīs personas, kurām tika arī atsavināts 
šaujamierocis. Aizturētās personas 
nodotas Valsts policijai.

Palīdz citiem 
dienestiem

2.novembrī palīdzēts  Skrundas 
bāriņtiesai kādas mājas apsekošanā. 
Aizturēts policijas meklēšanā esošs 
vīrietis un nodots Valsts policijai. 
Informācijas iegūšanā palīdzēts Kul-
dīgas bāriņtiesai. 16.novembrī tiek 
palīdzēts Valsts policijai informācijas 
iegūšanā par kāda meklēšanā esošas 
personas atrašanās vietu. 17.novembrī 
nakts laikā tika pārbaudītas policijas 
kontrolē esošās personas. Konstatēts 
viens pārkāpums.

Pārmērīgi lieto 
alkoholu

Pēc informācijas saņemšanas par 
kādu vīrieti, kurš sēdus stāvoklī uz 
gājēju ietves nespēj pats pārvietoties, 
notikuma vietā vīrietis aizturēts un 
uzsākta administratīvā lietvedība par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibu-
ma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. 
8.novembrī apsekojot Skrundas pilsē-
tas teritoriju, pamanīts kāds manāmi 
iereibis vīrietis. Viņš nogādāts mājās, 
un tiek lemts par administratīvās 
lietvedības uzsākšanu. 17.novembrī 
kāds manāmi iereibis vīrietis trokšņoja 
un traucēja kaimiņus kādā Skrundas 
mājā. Uzsākta administratīvā lietve-
dība. 28.novembrī apsekojot Skrundas 
pilsētas teritoriju, Saldus ielā pamanīts 
kāds guļošs vīrietis, kurš atradās 
pamatīgā alkohola reibumā. Uzsākta 
administratīvā lietvedība.

Pārkāpj noteikumus
Smēķētājiem autoostā izteikts mut-

vārdu brīdinājums. 7.novembrī izteikts 
mutvārdu aizrādījums kādai sievietei 
Skrundā, kura pilsētā neadekvāti 
uzvedās.

Nepieskata 
mājdzīvniekus 

Saņemta informācija par kādu 
pieklīdušu suni Skrundā. Suns atdots 

saimniekiem un izteikts mutvārdu 
aizrādījums par dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu. 17.novembrī 
saņemta sūdzība par kādu suni Skrun-
dā, kurš traucē pārējo daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājus.  Tiek lemts par 
administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Piedalās sapulcēs
Pašvaldības policija piedalījusies 

kādā Sieksātes mājas sapulcē, kur tika 
risinātas dažādas problēmas, saistītas 
ar mājas apsaimniekošanu.

Ceļu satiksmes 
negadījumi 

14.novembrī Skrundā, Raiņa un 
Ventas ielas krustojumā, notika ceļu 
satiksmes negadījums, kur kāda vieglā 
transportlīdzekļa vadītājs uzbrauca uz 
gājēju pārejas saliņas un nolieca zīmi. 
Kāds cits auto vadītājs ap pl.18.30 
ietriecās ceļa zīmē pie veikala ‘’Elvi’’ 
iebrauktuves. Apstākļi un vainīgā 
persona tiek noskaidrota. 17.novem-
brī Skrundā kāds transportlīdzekļa 
vadītājs iebraucis kādā  Saldus ielas 
mājas sienā. 29.novembrī brīdināts 
kāds autovadītājs, kurš apstājies pie 
zīmes „Apstāties aizliegts”. Vēlamies 
informēt, ka Skrundā, pretī tirgus 
laukumam, ir uzstādītas jaunas ceļa 
zīmes.

Meža zvēri 
24.novembrī saņemta informācija, 

ka Skrundas pagastā kādā klētī iemi-
tinājies kāds meža zvērs. Aizbraucot 
uz notikuma vietu, konstatēts, ka klētī 
iemitinājies jenotsuns.

Zog lietas 
No Rudbāržiem saņemta ziņas par 

nozagtu riteni, kurš ticis nozagts pie 
veikala. Vēlāk vīrietis, kurš riteni 
paņēmis, to pametis.

Pārbauda 
informāciju

25.novembrī kāds anonīms ziņotājs 
informēja, ka pa ielu braukā kāds 
transportlīdzekļa vadītājs, kurš, iespē-
jams, atrodas alkohola reibumā. Mašī-
na, kuru vadītājs arī aizdomīgi vadīja, 
apturēta ceļa posmā starp Skrundu un 
Rudbāržiem, taču, pārbaudot vadītāju 
ar alkometru, alkohols izelpā netika 
konstatēts.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Ģirts Miksons

Skrundas novada pašvaldības 
policijas ziņojums par novembri

Sākta bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem individuālo 
vajadzību izvērtēšana un 
atbalsta plānu izstrāde

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
novembra beigās sākta Kurzemes reģio-
nā dzīvojošo bērnu, kuriem ir  funkcio-
nāli traucējumi, individuālo vajadzību 
izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, 
lai noteiktu un rekomendētu bērnam un 
viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos 
pakalpojumus.

Bērnu individuālo vajadzību izvēr-
tēšanu veic piesaistītu speciālistu ko-
manda, kuru veido sociālais darbinieks, 
psihologs, ergoterapeits un, nepiecie-
šamības gadījumā, arī fizioterapeits. 
Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas re-

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs atrodas Skrundas 
novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, 
Skrundā (tālr.: 63331555, 29284087, e-
pasta adrese: dome@skrunda.lv).

Darba laiks:
Pirmdien: 08:00-18:00 (pārtraukums 

12:00-13:00)
Otrdien: 08:00-17:00 (pārtraukums 

12:00-13:00)
Trešdien: 08:00-17:00 (pārtraukums 

12:00-13:00)
Ceturtdien: 08:00-17:00 (pārtraukums 

12:00-13:00)
Piektdien: 08:00-15:00 (bez pārtrau-

kuma)

zultātiem, katram bērnam tiek sagatavots 
individuāls atbalsta plāns ar konkrētām 
rekomendācijām gan paša bērna, gan tā 
vecāku dzīves kvalitātes uzlabošanai. 
Projekta ietvaros bez maksas bērniem un 
viņu vecākiem tiek sniegti rekomendētie 
pakalpojumi šādā apmērā: bērnam (līdz 
17.g. ieskaitot)  – četri no atbalsta plānā 
rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk 
kā 10 reizes; vecākiem – divi no šādiem 
atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpo-
jumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 
reizes: psihologa, rehabilitologa pakal-
pojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās 
atbalsta grupās;

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īste-
nots Kurzemē līdz 2022. gadam kā daļa 
no Latvijā notiekošā deinstitucionalizā-
cijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgter-
miņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un 
atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus un maksimāli 
samazina ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādēs esošo personu skaitu.  

Lai saņemtu papildu informāciju, 
aicinām sazināties ar projekta “Kurze-
me visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 
27008743, inga.kalnina@kurzemesre-
gions.lv

Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa

projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

inese.silina@kurzemesregions.lv
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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

9.decembrī Skrundas lielās egles iedegšanas svētki. Pl.16.45 lielais 
Rūķu gājiens! Tikšanās pie Skrundas novada domes. Līdzi jāņem paš-
darināti lukturīši. Pl.17.00 Rūķu uguns šovs ar lielās egles izgaismošanu 
un Ziemassvētku vecīša sagaidīšanu. Pl. 17.20 Skrundas kultūras namā 
izrāde „Rūķu Ziemassvētki”. Pēc izrādes kopā ar rūķelfiem jautras 
Ziemassvētku atrakcijas un spēles. Pasākuma mākslinieki - Liepājas 
cirka studija „Beztemata”. 

11.decembrī pl.11.00 Skrundas ev.lut. baznīcā koncerts – dievkalpo-
jums. Dziedās Vārmes vokālais ansamblis „Atbalss”.

16.decembrī pl.17.00 Skrundas kultūras namā Skrundas mūzikas 
skolas Ziemassvētku koncerts.

18.decembrī pl.11.00 Skrundas ev.lut. baznīcā koncerts – dievkalpo-
jums. Dziedās Skrundas kultūras nama sieviešu ansamblis „Romance” 
un bērnu popgrupa „BUMS”.

18.decembrī Skrundas novada pirmsskolas vecuma bērnu Ziemas-
svētku eglīte. Pl.12.00 - Skrundas novada lauku teritorijas bērniem; 
pl.14.00 – Skrundas pilsētas bērniem.

20.decembrī pl.13.00 Skrundas kultūras namā Skrundas vidusskolas 
Ziemassvētku labdarības koncerts.

23.decembrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā Ziemassvētku ieska-
ņas koncerts „Brīnumu gaidot”. Piedalās Skrundas novada dziedošie 
amatiermākslas kolektīvi – sieviešu koris „Sonante”, senioru koris 
„Novakars”, sieviešu vokālais ansamblis „Romance”, vīru vokālais 
ansamblis „Vecie zēni”, pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamb-
lis, bērnu popgrupa „BUMS” un Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis 
„Diantus”. Ieeja – bez maksas.

31.decembrī pl.23.30 Jaunā gada sagaidīšana pie Skrundas pulksteņa. 
Pl. 00.00 – svētku salūts, pl.00.30 – Jaunā gada balle. Ieejas maksa EUR 
3.00. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556. 

7.janvārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada amatier-
mākslas kolektīvu koncerts „Skrundas kultūras namam – 55”.

21.janvārī pl.18.00 Svinam Skrundas dzimšanas dienu! Noslēguma 
pasākums – šovs „Es mīlu Tevi, Skrunda!”. Pl.21.00 - Jubilejas balle. 
Ieeja – EUR 5.00. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556. 

29.janvārī Skrundā Karoga diena, kurā pieminēs 1919. gada 29. 
janvāra kauju, kad Skrunda Brīvības cīņu laikā pēc ilgstošas Latvijas 
armijas atkāpšanās kļuva par pirmās uzvaras vietu.

Rudbāržos 
9.decembrī pl.14.00 Rudbāržu pagasta Lielās svētku egles iedegšana.
10.decembrī pl.19.00 Rudbāržu skolas sporta zālē notiks “Zemnieku, uzņē-

mēju, iestāžu vadītāju balle 2016”.
13., 14., 15. decembrī Rudbāržu kultūras namā Ziemassvētku tirdziņš. 13. un 

14. decembrī no pl.9.00 - 16.00, bet 15.decembrī no pl.9.00 - 15.00. Tiek aicināti 
visi tirgot un pirkt gribētāji. Tirgot gribētājus pieteikties pa t.28651944 (Inese).

27.decembrī pl.15.00 Rudbāržu kultūras namā Ziemassvētku eglīte Rudbāržu 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.

1.janvārī pl.00.30 Rudbāržu kultūras namā Jaunā gada sagaidīšanas balle. 
Ieeja - 2,50 EUR, galdiņš obligāti jārezervē līdz 29.decembrim. T. 28651944.

14.janvārī  pl.21.00 Rudbāržu kultūras namā karnevāls “Esi sveiks, Jaunais 
gads!”. Ar maskām ieeja brīva, bez maskām - 2,50 eiro.

28.janvārī  pl.20.00 Rudbāržu k/n Draudzības vakars (groziņvakars). Ieeja 
- 2.50 

Nīkrācē 
17.decembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā vokālo ansambļu sadziedāšanās 

Ziemassvētku koncertā “ Pirms iededz sveci...” 
17.decembrī pl.21.00 Nīkrāces atpūtas centrā pēc koncerta balle kopā ar Andi 

no Talsiem. Ieejas maksa 3.00 EUR  (papildu info Ilona Rītiņa, t.26665663).
27.decembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā svētku egle Nīkrāces pagasta 

pirmsskolas vecuma bērniem.
12.janvārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā “Kvilinga darbnīca visiem”. 

Aicinām piedalīties visus interesentus, kas vēlas radoši pavadīt pēcpusdienu.
24.janvārī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā   “No sirds uz sirdi”. Gaidot Va-

lentīndienu izgatavosim dažādas mīļlietiņas - kartītes, dāvaniņas...

 Raņķos
17.decembrī pl.17.00  Raņķu pārvaldes zālē Ziemassvētku pasākums 

“Lai atnāk prieks!”. Būs koncerts, rotaļas, dejas un pārsteigumi. Līdzi 
groziņš un jautrs garastāvoklis. Lūgums pieteikties līdz 16.decembrim 
pie Aijas.

23.decembrī pl.15.00 Raņķu pasākumu zālē pirmsskolas bērnu eglīte.

Bibliotēku ziņas 
decembrī

Rudbāržu bibliotēka
Līdz 12.decembrim izstāde „Rai-

bas kā dzīve…”. Dzejnieka Harija 
Krūzes kaklasaišu kolekcija.

Nīkrāces bibliotēka
Līdz 29.decembrim Irēnas Oses 

Ziemassvētku kartīšu kolekcijas 
izstāde.

Antuļu bibliotēka 
29.decembrī pl.15.00 Latvju 

danču vakars “Svinam svētkus dan-
codami”. Deju soļus ierādīs jaunieši 
no Rīgas danču kluba. Aicināti gan 
lieli, gan mazi interesenti. 

Raņķu bibliotēka
Līdz 29.decembrim Kārļa Dazar-

ta gleznu izstāde.

Skrundas Pilsētas 
bibliotēka

19.decembrī pl.17.30 Dāmu klu-
biņa nodarbība. Gatavosim ziepītes 
- dāvanu sev un citiem! Varēs paga-
tavot apsveikumu kartītes svētkiem. 
Nodarbību vadīs Inese Ivāne.

Skrundas Bērnu 
bibliotēka

12.decembrī grāmatu maiņa 
Skrundas PII „Liepziediņš”

15.decembrī Skrundas novada 
bibliotēkas slēgtas. Metodiskā 

diena Kuldīgas Galvenajā 
bibliotēkā

Mūžībā pavadīti 6 mūsu novada iedzīvotāji 
un viens Rendas pagasta iedzīvotājs.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
JĀNIS UPENIEKS 21.06.1950. 03.11.2016.
EMĪLIJA GAUŠE 27.09.1967. 04.11.2016.
ALEKSANDRA PAŠILIENE 05.11.1925. 11.11.2016.
EMMA BIKSĀNE 21.10.1933. 15.11.2016.
EMĪLS BUMBULIS 03.02.1949. 19.11.2016.
JĀNIS CĒRMANIS 24.06.1948. 28.11.2016.
ZIGFRĪDS KOLERTS 07.11.1943. 25.11.2016.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
Novembra mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu 

papildinājuši 3 jaundzimušie - 1 puisītis un 2 meitenītes.
Savus vecākus Agnesi Zvaguli un Tomasu Tāramē 

iepriecinājis pirmdzimtais Kārlis; Mairitu Eidu 
un Aivi Vītolu - meitiņa Marta.
Otro bērniņu - meitiņu Leilu -sagaidījuši 
Evita Baumane un Jānis 
Janmeijs.

Apsveicam vecākus un 
mazulīšiem vēlam 
veselību un daudz 
mīlestības!

P/A „Sociālais 
dienests” sveic 

novembra mēneša 
jubilārus

Skrunda un Skrundas 
pagasts

93 gadi - Kārlis AŠMIS, Alvīna 
UPENIECE; 92 gadi -

Milda JURŠEVSKA; 85 gadi - 
Jānis KADAKOVSKIS; 80 gadi 
- Neļa ZAICEVA

Rudbāržu pagasts
91 gads - Anna LIEKNIŅA, 

Aleksandra PAŠILIENE

Sirdsiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirds raizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam;
Lai piepildās pašiem it viss tas,
Ko labu mēs citiem vēlam!
                        (Ārija Freimane)

Sveicu Nīkrāces pagasta un visus Skrundas novada iedzīvotājus 
Ziemassvētkos un Jaunajā 2017. gadā!

Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere

Paskaties augšup-
Cik debesis tīras un zilas,
Un saule tik dāsni
Visiem par gaismu gādā!
Iztaisno plecus un nokrati ikdienu sūro,
Notici brīnumam, notici rokām-
Notici sirdij un skaties uz augšu!
         / R.Vērniece/

Gada nogale ir pārdomu laiks, jo daudzas lietas ir atkarīgas no 
mums pašiem. Saglabāsim gaišumu un ticību labajam!

Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe

Jaunais gads mums atkal dos dienas -
Diena pēc dienas ar darbu lai pildās,
Kā ar medu piepildās šūnas.
Cilvēks pie dzīvām domām lai sildās,
Lai no tumšās, miegainās kūnas
Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa,
Meklēdams saules un vasaras gaisa. 
/Dzejoļa autors nezināms/

Novēlam gaišu domu piepildītus Ziemassvētkus un panākumiem 
bagātu Jauno gadu!

Raņķu pagasta pārvalde


	1_lapa
	2_lapa
	3_lapa
	4_lapa

