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Labdien, lasītāj! Skrunda kļūst ziedošāka

Anda Vītola, biedrības „Mini 
SD” valdes priekšsēdētāja

Beidzot  vasara! Viss zied un  
san, klāt izlaidumu un atvaļinājumu 
laiks! Bet ir lietas, kuras notiek ne-
atkarīgi no laika apstākļiem vai tieši 
pretēji, iedvesmojoties no tiem. Tā 
Skrundā sazaļojuši lielie, dekoratī-
vie podi, kuri tapa, kopā sabraucot 
un darbojoties vairāk nekā desmit 
Skrundas, Kuldīgas un Alsungas 
nevalstiskajām organizācijām. Arī 
mēs - biedrības „Mini SD” biedri 
bijām tur!

Biedrība „Mini SD” jeb mazais 
sociālais dienests darbojas jau 
trīs gadus. Tās mērķis ir atbalstīt 
un sniegt palīdzību saviem iedzī-
votājiem.

No pirmās  dibināšanas dienas 
esam ierauti projektu rakstīšanas 
un labo darbu realizēšanas virpulī.

Sadarbībā ar NVA esam radījuši 
divas darba vietas bezdarbniekiem 
ar invaliditāti, devuši prakses ie-
spējas jauniešiem. Ar biedrības 
biedru un brīvprātīgo  rosību dar-
bojas Zupas virtuve Skrundā. Katru 
pavasari tiek iekops arī Zupas 
virtuves dārzs, kur izaudzētais pēc 
tam tiek meistarīgi sakonservēts un 
sagatavots nākamajam periodam. 
Ir izremontētas un aprīkotas Zupas 
virtuves, noliktavu un nodarbību 
telpas Kalēju ielā 6, nobruģēts 
gājēju celiņš un auto stāvlaukums  
pie Sociālā dienesta, bet vislielāko 
prieku mazajiem skrundeniekiem  
radījis  Kurmīša OttO rotaļu lau-
kums un darbošanās radošajās 
darbnīcās kopā ar ģimenēm.

Jā, tas viss tikai nieka trīs gados! 
Tāpēc vislielāko paldies par pa-
darīto biedrības vārdā vēlos teikt  
ikvienam Skrundas novada iedzī-
votājam, kurš palīdzējis, atbalstījis, 
ziedojis, darbojies.

Biedrības lielākie atbalsta snie-
dzēji ir Borisa un Ināras Teterevu 
fonds, nodibinājums „Otrā Elpa”, 
Skrundas novada pašvaldība, 
NVA Kuldīgas filiāle un Skrundas 
novada labo darbu darītāji.

Mēs neapstāsimies un ceram, 
ka  ikviens labais darbs Skrundas 
novada labā iedvesmos arī citus 
veikt labus darbus!

Šogad ik mēnesi Skrundas dzimšanas 
dienas datumā notiek kāds pasākums, 
kas veltīts pilsētai. Tā 23. maijā uz 
dzimšanas dienas svinībām tika aicinā-
tas nevalstiskās organizācijas (NVO) 
no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas 
novadiem. Ielūgumā Skrundas novada 
pašvaldība bija norādījusi - ierasties ar 
dāvanām - ziedu stādiem. Ar pilniem 
klēpjiem dažādu puķu ieradās desmit 
biedrības. Katra arī iestādīja podos tos 
ziedu stādus, kas bija paņemti līdz, kā 
arī stādījumus papildināja ar Aivara  
Sebeža, Rudītes Kronlakas, Sanitas 
Veinbahas  un Sarmas Ūpes dāvātajiem 
stādiem.  

Pasākums  izvētās par NVO talku.  
Šādu talku vai kopā sanākšanu, labu 
darbu darīšanu 2014. gadā ierosināja 
biedrība “Mobilais izglītības centrs” 
no Kuldīgas. Viņi izstrādāja plānošanas 
dokumentu „Kuldīgas, Skrundas un 
Alsungas novadu NVO rīcības plāns 
2015-2017”. Kā viena no rīcības plānā 
definētajām problēmām pēc NVO foru-
ma tika minēta – nav sadarbības starp 
nevalstiskajām organizācijām, nenotiek 
informācijas apmaiņa, kopīgi pasākumi. 
Vāja sadarbība ar citu novadu biedrībām. 
Lai risinātu šo problēmu, 2015.gada 
novembrī Alsungā tika rīkota pirmā 
NVO talka, kur uz kopīgu pils teritorijas 
uzkopšanu un Alsungas muzeja ekspo-
nātu kārtošanu bija ieradušās vairākas 
nevalstiskās organizācijas. 

Pēc divdesmit viena poda apstādīšanas 

nevalstiskās organizācijas nobaudīja 
biedrības „Mini SD” izvārīto zupu un  
devās orientēšanās pasākumā pa Skrun-
du. Noslēgumā viesi iepazinās ar kurmīti 
Otto  un viņa šīs ziemas paveiktajiem 
darbiem.

Skrundas novada pašvaldība saka pal-
dies par ziedošo puķu podu piepildīšanu 

četrām biedrībām no Skrundas  - „Mini 
SD” ,”Ventas krasti”, „Nīkrācnieki”, 
„Kojupīte”,  divām no Alsungas – „Al-
sungas keramika” un pensionāru biedrī-
ba “Ziedupīte”, un četrām no Kuldīgas 
- pensionāru apvienība “Rumbiņa”, 
“Dižavots”, „Mobilais izglītības centrs”, 
„Kurzemes NVO atbalsta centrs”. Pal-

dies arī tiem Skrundas iedzīvotājiem, kas 
piedāvāja savus ziemciešu stādus, un arī 
tiem, kas ar lielu atbildību ir uzņēmušies 
tos apliet.

Teksts - Zane Eglīte, 
Skrundas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja
Foto - Kristīne Vērdiņa

Savus sarūpētos ziedu stādus pilsētai dāvina biedrības „Mini SD” pārstāves - Marika Rimša - Buša un Ilva Kliemane.

Skrundenieki atkal konkursa ”Eksperiments” finālā

Erudīcijas konkursa ”Eksperi-
ments” finālā 8. un 9. klašu jaunieši 
demonstrēja savas zināšanas fizikā, 
modelējot ar saules paneļiem darbinā-
mus auto, veidojot sildīšanas iekārtas, 
atrodot efektīvākās spuldzes un pat 
konstruējot ar CO2 gāzi darbināmas 
raķetes. Komanda no Skrundas atkal 
iekļuva finālā un ierindojās 4.vietā. 

Fināla sākumā dalībniekiem vajadzēja 
atšķirt, vai internetā populāri fizikas 
eksperimenti ir patiesi vai safabricēti, 
piemēram, vai telefona radītie radioviļņi 
spēj uzspridzināt popkorna graudu, vai 
plazmas bumba caur cilvēka ķermeni 
var iedegt luminiscences spuldzi un vai 
palielināta dzelzs koncentrācija cilvēka 
organismā var iedarbināt veikala drošī-
bas sistēmu. 

Nākamajos uzdevumos jauniešiem va-
jadzēja pašiem izveidot iespējami efek-
tīvu ūdens sildīšanas iekārtu no metāla 
stieplēm un baterijām, ja zināmi dažādi 

stieples raksturlielumi. Fizikas portāla 
”FIZMIX” organizētajā uzdevumā 
jauniešiem bija jāiegādājas materiāli un 
jāizveido raķete, kas veic vislielāko at-
tālumu. Savukārt pirmspēdējā uzdevumā 
skolēniem bija jāizdomā, kā izvēlēties 
un saslēgt spuldzītes, lai iegūtu lielāko 
apgaismojumu, patērējot vismazāk 
elektroenerģijas, bet pēdējā uzdevumā 
nekļūdīgi jāizveido tāds saules paneļu 
slēgums, lai ar tā saražoto enerģiju au-
tomašīna veiktu noteiktu distanci. 

”Eksperiments” fināla spēlē vislabā-
kos rezultātus ieguva Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas komanda ”Magnētiskais 
fokuss”, kopvērtējumā nopelnot 32 
punktus. Otrajā vietā ierindojās Madonas 
Valsts ģimnāzijas komanda ”Epsilons 9” 
(skolotāja Vija Bebriša) ar nopelnītiem 
28 punktiem, bet trešajā vietā ar 21 
punktu Tukuma 3. pamatskolas komanda 
”SAITES enerģija” (skolotāja Jevgeņija 
Gaileša). Savukārt godpilno 4. vietu 

ieguva Skrundas vidusskolas komanda 
”Kasiopeja”, bet ar vienādu punktu 
skaitu 5. un 6. ierindojās Rīgas 94. vidus-
skolas komanda ”Kosinusi” un Nautrēnu 
vidusskolas komanda ”Omiņi”.

AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdē-
tājs Āris Žīgurs uzsvēra: ”Visi konkursa 
finālisti jau ir uzvarētāji, jo būt Latvijas 
labāko fiziķu sešiniekā ir gods! Fizikas 
zināšanas būs noderīgas vienmēr – in-
ženieri un tehnisko zinātņu speciālisti 
ir ļoti pieprasīti darba tirgū, arī mums 
Latvenergo ir nepieciešami arvien jauni 
kolēģi. Paldies skolotājiem, kuri palīdz 
jauniešiem apgūt šo mācību priekšmetu 
un ceru, ka jaunieši turpinās padziļināti 
mācīties fiziku arī vidusskolā.”

Komandu sniegumu finālā vērtēja 
AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs 
Āris Žīgurs, AS ”Latvenergo” Izpētes un 
attīstības direktors Māris Balodis, Rīgas 
Tehniskās universitātes (RTU) Enerģēti-
kas un elektrotehnikas fakultātes dekāns 
Oskars Krievs, kā arī konkursa ”Eksperi-
ments” konsultants Raitis Streičs. 

Savukārt dalībniekus atbalstīja to 
mentori – Latvijas Universitātes (LU) 

Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs 
Mārcis Auziņš, LU Fizikas un matemāti-
kas fakultātes asociētais profesors Sand-
ris Lācis, pētnieks un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas loceklis Roberts Eglītis, 
RTU Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes dekāns Jurģis Poriņš, RTU 
viedo elektrotehnoloģiju profesionālis 
Pēteris Apse-Apsītis un Industriālās 
elektronikas un elektrotehnikas institūta 
pētnieks Armands Šenfelds, bet veiksmi 
un izdošanos visām komandām vēlēja 
RTU rektors Leonīds Ribickis.

Latvenergo koncerns erudīcijas kon-
kursu organizē jau 21. reizi. Konkursa 
pirmsākumos skolēnu galvenais uzde-
vums bija apgūt elektrodrošību un prast 
to praktiski izmantot ikdienā. Gadu laikā 
jauniešu zināšanas ir augušas, un šobrīd 
”Eksperimentā” pamatskolas vecuma 
jaunieši risina uzdevums par tādiem 
fizikas tematiem, kurus joprojām pēta 
zinātnieki visā pasaulē. Šogad ”Ek-
sperimentam” reģistrējās kopumā 211 
komandas no visas Latvijas.

Teksts -  Inga Cīrule, konkursa 
”Eksperiments” koordinatore
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„Darīsim paši!” 
informē

Biedrība “Darīsim paši!” līdz 20.jū-
nijam aicina iesniegt atklāta konkursa 
projektu pieteikumu 1. kārtai Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam 19.2. pasākuma “Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanai. Sīkāka 
informācija www.darisimpasi.lv.

Gaļas liellopu 
audzētājiem

SIA LLKC Zālēdāju projekta ietvaros 
21. jūnijā z/s “Bētas”, Vārmes pagastā, 
Kuldīgas novadā, tiek rīkotas fermu 
dienas. Tuvāka informācija pie Kuldīgas 
biroja speciālistiem. T.27842035.

Brīvdienu volejs 
5.jūnijā Skrundas jaunieši aicina 

nodoties sportiskām aktivitātēm, orga-
nizējot vienaudžiem un ikvienam intere-
sentam sportiskas aktivitātes „Brīvdienu 
volejs”. Tiekamies 11.30 Skrundas vi-
dusskolas volejbola laukumā. Koman-
dā divi dalībnieki. Dalībnieku grupas 
– jaunieši, sievietes, vīrieši. Skrundas 
jauniešu centrs aicina arī Tevi uzdrīkstē-
ties un īstenot savu ideju, iniciatīvu. 
Nāc uz Skrundas jauniešu centru, rodi 
domubiedrus, ar kuriem kopā īstenot 
savu ideju, saņem padomus un atbalstu 
no Skrundas jauniešu centra personāla. 
Pats galvenais- uzdrīksties!

Baznīcu nakts 2016
10. jūnijā gaidāmā kultūras notikuma 

“Baznīcu nakts” programma ir publi-
cēta notikuma lapā www.baznicunakts.
lv. Jau otro gadu Baznīcu nakts aicina 
atklāt Latvijas baznīcas no jauna katrā 
novadā visā Latvijā. Šogad pavisam 190 
baznīcās no 18.00 līdz 24.00 notikuma 
viesiem būs iespēja pavadīt skaistu, garī-
gi piepildītu vakaru. Visvairāk dievnamu 
šogad durvis vērs Kurzemē - 57 baznīcas 
un Vidzemē - 45, bet Zemgalē – 22, 
Sēlijā – 14, Latgalē – 14. Rīgā, Piņķos 
un Katlakalnā atvērtas būs 40 baznīcas. 
Baznīcu nakts rīkotāji aicina jau tagad 
izvēlēties interesējošās programmas 
mājas lapas sadaļā “Programma”.

Starpkultūru 
darbnīcas jauniešiem

Lai veicinātu jauniešu iesaisti prog-
rammas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 
projektos, kā arī ieskandinot Eiropas 
Brīvprātīgā darba projektu 20 gadu ju-
bilejas svinības, Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 21. jūnijā organizē 
pasākumu jauniešiem “Starpkultūru 
vasaras saulgriežu radošās darbnīcas”. 
Pasākums notiks Rīgas jauniešu centrā 
“Kaņieris” (Kaņiera ielā 15, Rīgā) no 
plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00. Ieeja tajā 
- bez maksas. Pasākumā aicināti pieda-
līties jaunieši vecumā no 16 līdz 30 ga-
diem. Vairāk var uzzināt www.jaunatne.
gov.lvsadaļā “Erasmus+”. Savukārt par 
izglītības un mācību jomas projektiem 
- www.viaa.gov.lvsadaļā “Erasmus+”.

Diena kā 
piedzīvojums

Pieteikšanās Narvesen rīkotajam 
konkursam „Diena kā piedzīvojums” 
pagarināta līdz 12.jūnijam (ieskaitot). 
Konkursa ietvaros jauniešiem tiks snieg-
ta iespēja pierādīt sevi dažādās jomās, 
piemēram, mākslas, mūzikas, zinātnes, 
sporta, moderno tehnoloģiju u.c. jomās. 
No visiem pieteikumiem žūrija katrā 
Latvijas reģionā (Rīga, Kurzeme, Zem-
gale, Vidzeme, Latgale) izvēlēsies piecus 
labākos pieteikumus, kas sacentīsies 
interneta balsojumā, lai katrā reģionā 
viens talantīgākais un uzņēmīgākais 
jaunietis saņemtu līdz 2000 EUR sava 
talanta attīstībai un ieceru īstenošanai. 
Vairāk informācijas www.narvesen.lv/
piedzivojums.

Skrundas novada pašvaldības policijas ziņo
Nodrošina kārtību 

Pašvaldības policija ne tikai nodroši-
nāja kārtību skrējienā ‘’Skrundas pils-
kalns 2016’’, bet arī paši tajā piedalījās. 
Pastiprinātā režīmā policija strādāja 
Skrundas pilsētas svētku laikā no 5. līdz 
8. maijam.  Kārtība nodrošināta arī bērnu 
deju svētku gājienā un vīru kora koncerta 
un zaļumballes laikā.

Pārbauda saņemto 
informāciju

Maijā saņemta informācija par emo-
cionālu vardarbību Jaunmuižā pret kādu 
nepilngadīgu zēnu. Notiek apstākļu no-
skaidrošana. Risināta arī kādas ģimenes 
problēma, kur māte paņēmusi sev līdzi 
četrgadīgu meitu un meitas tēvs nezināja, 
kur viņa atrodas. Mātes un meitas mek-
lēšanā tika iesaistīta arī Valsts policija. 
Situācija tika atrisināta.

Apseko novada 
teritoriju

Par savas teritorijas nesakopšanu 
tika brīdināta viena persona. Apsekojot 
Skrundas bijušo Kara pilsētiņu, Lie-
tuvas pilsoņi tur pieķerti sitam logus. 
Šoreiz izteikts mutvārdu aizrādījums. 
Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, 
konstatēts kāds nepilngadīgs jaunietis, 
kurš savas dabiskās vajadzības nokārtoja 
tirgus teritorijā. Uzsāktas trīs administra-
tīvās lietvedības. Vienā no apsekošanas 
dienām pamanīts kāds klaiņojošs bez-
saimnieka suns, kas nogādāts Saldus 
dzīvnieku patversmē. Vairāki mutiski 
brīdinājumi izteikti par nenopļautu zāli. 
Savukārt Kalna ielā konstatēta gružu 
izmešana tam neparedzētā vietā. Uzsākta 
administratīvā lietvedība.

Lieto alkoholu
Saņemta informācija par personām, 

kuras lieto alkoholiskos dzērienus 

sabiedriskā vietā. Aizbraucot uz noti-
kuma vietu, personas tika noskaidrotas 
un tika izteikts mutisks brīdinājums. 
Veicot video novērošanu, Skrundā 
pamanīti vairāki vīrieši, kuri veikala 
“Elvi” stāvvietā ieturēja maltīti un lie-
toja alkoholiskos dzērienus. Aizbraucot 
uz notikuma vietu, noskaidrots, ka visi 
vīrieši ir Slovākijas pilsoņi. Pēc mutvār-
du brīdinājuma situācija tika atrisināta. 
Vēl kāda cita persona ne tikai atradās 
pie veikala ‘’Elvi’’ alkohola reibumā, 
bet turpat arī  nokārtoja  savas dabiskās 
vajadzības. Persona aizturēta un uzsāk-
ta administratīvā lietvedība. 7.maijā 
apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, 
pamanīts kāds iereibis vīrietis. Persona 
tika aizturēta un uzsākta administratīvā 
lietvedība. Administratīvie protokoli 
par atrašanos tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar cilvēku cieņu, sastādīti vēl 
diviem cilvēkiem. 17.maijā ap pl.22.00 
saņemta informācija, ka vairāki jaunieši, 
iespējams nepilngadīgi, Skrundas vidus-
skolas sporta stadionā lieto alkoholiskos 
dzērienus. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
visas personas tika aizturētas un uzsāktas 
administratīvās lietvedības. 21.maijā,

apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, 
konstatētas vairākas stipri iereibušas 
personas. Uzsāktas 3 administratīvās 
lietvedības par alkoholisko dzērienu lie-
tošanu sabiedriskās vietās un atrašanos 
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī. 
Alkohols sabiedriskā vietā lietots arī 
Dzeldā. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
situācija atrisināta un izteikts mutisks 
brīdinājums.

Saņem sūdzības
Saņemta sūdzība, ka Rudbāržu pagas-

tā kādam vīrietim tiek nelikumīgi apsēta 
viņam iznomātā zeme. Uzsākta visu 
iesaistīto personu un apstākļu noskaid-
rošanu. Sūdzība saņemta arī no Skrundas 
vidusskolas, kur divi skolēni bieži traucē 

mācību stundas. Tiks uzsāktas adminis-
tratīvās lietvedības. Kāds sūdzējies par 
pamestu riepu kaudzi Ciecerē. Riepu 
īpašnieks noskaidrots. 19.maijā saņemta 
sūdzība par kādu dzīvokli Liepājas ielā, 
Skrundā, kur nemitīgi notiekot alkohola 
lietošana, miera traucēšana kaimiņiem 
un ir netīrība. Tika lemts par adminis-
tratīvās lietvedības uzsākšanu.

Risina konfliktus
Skrundas estrādē koncerta laikā notika 

kautiņš. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
konstatēts, ka kautiņā bija iesaistītas 
vairākas personas. Četras personas tika 
aizturētas un nogādātas Kuldīgas Valsts 
policijas iecirknī. Uzsākta arī adminis-
tratīvā lietvedība. Saņemta informācija 
no Dzeldas, kur kādam vīrietim tika 
izdarīti miesas bojājumi. Aizbraucot uz 
notikuma vietu, apstākļi tika noskaidroti 
un tiek lemts par administratīvās liet-
vedības uzsākšanu. Vairākas personas 
bijušo Skrundas „Kara pilsētiņu” bija 
nolēmušas apskatīt bez maksas.  Aiz-
braucot uz notikuma vietu, konstatēts, 
ka piecas personas nav iegādājušās 
biļetes. Situācija atrisināta un biļetes 
tika iegādātas. Pilskalna estrādē balles 
laikā kāds jaunietis agresīvi izturējās 
pret tirgotājiem un nozaga dzeramo. 
Pamanījis pašvaldības policiju, jaunietis 
sāka bēgt. Netālu no estrādes ieejas, 
pārkāpējs tika notverts. Konflikts un 
noziedzīgā rīcība šoreiz tika atrisināta uz 
vietas, vienojoties ar tirgotājiem. Situā-
cija atrisināta arī pēc ziņas saņemšanas 
par iespējamu vardarbību pret bērniem 
Jaunmuižas skolā. Kādai automašīnai 
veikla “Elvi” stāvvietā tika izsists sāna 
logs. Pēc videonovērošanas  ieraksta 
analīzes vainīgā persona tika noskaid-
rota. Saņemta informācija par vairākiem 
jauniešiem, kuri mēģinājuši Skrundā no 
kādas daudzstāvu mājas  balkona nozagt 
svešas mantas. Visi trīs iesaistītie jaunie-

ši tika noskaidroti, notiek tālāku apstākļu 
noskaidrošana. 30.maijā saņemta sūdzī-
ba no kādas Nīkrāces pagasta Dzeldas 
iedzīvotājas par kāda vīrieša draudiem 
nosist viņas suni. Aizbraucot uz notiku-
ma vietu, apstākļi tika noskaidroti, un 
vīrietim izteikts mutisks aizrādījums.

Sadarbojas ar Valsts 
policiju

Saņemta informācija par kādu zādzību 
dzīvoklī Sporta ielā. Informācija nodota 
Valsts policijai. Saņemta informācija par 
kādu autovadītāju, kurš iespējams savu 
auto vada alkoholisko vielu reibumā, 
kā arī brauc bez vadītāja apliecības. 
Informācija tālāk nodota Valsts policijai.

Satiksmes 
negadījumi

24.maijā saņemta informācija, ka 
Skrundā, iebraucot kādā Ventas ielas 
pagalmā pirmdienas vakarā, noticis ceļu 
satiksmes negadījums. Vieglās automa-
šīnas vadītājs, nenovaldot auto, ietriecās 
blakus esošā kokā. Pēc videonovēroša-
nas ieraksta analīzes vainīgā persona tika 
noskaidrota un informācija nodota Valsts 
ceļu policijai. Saņemta sūdzība par vēl 
kādu ceļu satiksmes negadījumu, kur 
mašīna uzbraukusi virsū kādam vīrietim. 
Apstākļi tiek noskaidroti.

Nepieskata 
dzīvniekus

Saņemta sūdzība par kādu palielu suni 
Kušaiņos, kurš bieži staigā bez pavadas 
un kārto savas dabiskās vajadzības tam 
neparedzētā vietā. Veiktas pārrunas ar 
suņa saimniekiem un tika lemts par 
administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Informāciju apkopoja Skrundas 
pašvaldības policijas inspektors 

Ģirts Miksons

Pagastu ziņas
Rudbāržu pagastā    

Maija mēnesis bija izvēles mēnesis, kad varēja iet un izsmaržot pavasari, svinēt 
svētkus, kaisīt sēklas dobēs vai domāt par atpūtu vasarā. Noziedēja ābeles, pašreiz 
skaisti zied ceriņi, kas priecēs līdz brīdim, kad daba nomainīs rotu.

Arī mūsu pagastā ir sākusies spraiga zālienu pļaušana un pabeigti puķu stādīšanas 
darbi. Esam nopļāvuši visus centra zālienus un arī Sieksātē pie bibliotēkas.

Ir nojaukta un sakārtota ēkas „Sierotava” piebūve, kas bija bīstams objekts.
 Pensionāru klubiņš bija ekskursijā uz Rucavas pagastu. Apmeklēja  etnogrāfisko 

māju „Zvanītāji”, Rucavas ev. lut. baznīcu, kur ir Latvijā pirmās ērģeles, kas izgata-
votas latviskā gaumē. Interesanta bija tikšanās ar mūzikas instrumenta kolekcionāru 
J.Pūķi, kuru kolekcijā ir ap 90 mūzikas instrumentu, kurus var spēlēt.   

Mēneša pēdējā sestdienā  Sieksātē notika pašdarbnieku koncerts „Ieskaņas 
vasarai”, kurā piedalījās Rudbāržu pagasta pašdarbnieki, Skrundas deju kolektīvs 
„Virši” un meitenes no Turlavas.  

Sakopsim savus mazdārziņus, sētas, jo nav vairs tālu līdz Līgo vakaram!

Informāciju apkopoja Dzintra Veģe, 
Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja 

Nīkrāces pagastā
  Maijā pagasta pašvaldības ceļam Nīkrāce – Mežgaļi tika pabeigti  remontdarbi – 

noņemts apaugums no ceļmalām, daļai no ceļa atjaunots grants segums, tika izrakti 
grāvji, tāpat remontdarbi tiek veikti uz pašvaldības autoceļa Brūveri – Dejas – daļēji 
noņemts ceļmalu apaugums, daļēji  atjaunots grants segums, izrakts sāngrāvis, 
pašvaldības ceļiem veikta grants seguma profilēšana.

Algotie  sabiedrisko darbu strādnieki pļāva zāli gan pagasta centrā Dzeldā, gan 
arī Lēnu centrā, pagasta kapsētās, kā arī apkopa pagasta piemiņas vietas. 

5. maijā  ieskandinot Skrundas pilsētas svētkus un par godu Mātes dienai, Atpūtas 
centrā tika ļoti plaši apmeklēts E. Pujāta un V. Aivara koncerts.

18. maijā  Saieta namā tika darinātas  ļoti skaistas rokas sprādzes Šambalas 
stilā. Nīkrāces pamatskolas skolēni, kas piedalījās makulatūras vākšanas kampaņā, 
27. maijā Rīgā, Lucavsalas Atpūtas parkā, apmeklēja Zaļās jostas vides festivālu. 
Nīkrāces pamatskola makulatūras vākšanā ierindojās devītajā vietā, savācot 8 
tonnas un 395 kg.

Latvijas Veselības nedēļas  ( 23.-29. maijs) laikā Nīkrāces pagasta sporta darba 
organizatore Ilona Rītiņa organizēja pasākumu programmu katrai dienai. Pagasta 
iestādēs un pamatskolā vingroja kopā gan uz trenažieriem, gan nūjoja, gan kopā 
spēlēja basketbolu, futbolu, veica pievilkšanos pie stieņa, veica veselības vingroju-
mus, devās pārgājienā uz Nīkrāces lielo akmeni.

Informāciju apkopoja Benita Lielāmere, 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja

Savāks lielgabarīta atkritumus
18.jūnijā Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA EKO Kurze-

me nodrošina lielgabarītu atkritumu savākšanu. Lūdzam iedzīvotājus 
savlaicīgi nogādāt  lielgabarīta preces (elektro preces, mēbeles, 
santehniku) minētajās adresēs.

SKRUNDAS PILSĒTĀ  UN PAGASTĀ
Pl.9.00 Jaunmuižas centrs 
Pl.9.30  Skrundas Profesionālā vidusskola
Pl.9.50 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Pl.10.20 Cieceres ciemā pie veikala
Pl.10.40  Sporta iela 1
Pl.11.00 Dārza  ielā 8
Pl.11.15 Liepājas iela 45

RAŅĶU PAGASTĀ
Pl.11.35 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos
Pl.11.50 Raņķu pagasta Smilgu ciemā

NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Pl.12.20 Lēnu ciemata centrā
Pl.12.45 Dzeldas ciemata centrā
Pl.13.20 Rudbāržu ciemata centrā 
Sīkāka informācija - Zane Eglīte (26665874).

Informējam, ka iedzīvotājiem ir iespēja metālu, papīru, kartonu, 
plastmasu, stikla pudeles, riepas, sadzīves elektrotehniku nodot 
EKOSTACIJĀ, Raiņa ielā 31, katru dienu (svētdien brīvs) no 10.00-
14.00, t.25668931.

Nopērkams Skrundas 
fotoalbums "Esmu Skrundā"

Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai veltīto 
fotoalbumu "Esmu Skrundā" var iegādāties 

Skrundas novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā. Albums ir lieliska dāvana 

jubilejās, izlaidumos vai citos svētkos gan 
skrundeniekiem, gan cilvēkiem, kas te reiz 

dzīvojuši, un ikvienam, kuram patīk fotogrāfija.
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2016.gada 26.maija domes sēde
Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Ezeriņi” Rudbāržu  pagastā. 
Atdalāmai zemes vienībai 8.7 ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Kalnezeri-
ņi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba. 

Dome piešķīra zemes vienībai Raiņa 
ielā 35, Skrundā, un uz tā esošai jaun-

būvei-dzīvojamai mājai adresi Raiņa iela 
35, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Dome piešķīra pašvaldībai piekrīto-
šai zemes vienībai „Brīvais pie 0027” 
Skrundas pagastā 1.7 ha platībā nosau-
kumu „Krišiāņi”, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV-3326. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome izveidoja ēku īpašumu dzīvo-
jamai mājai un funkcionāli saistītām 
palīgēkām piešķīra adresi Amatnieku 
iela 12A, Skrunda, Skrundas novads, 

LV-3326.
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kār-

tībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz  
2 personu parādnieku naudas līdzekļiem 
un tiem piederošo kustamo un nekusta-
mo īpašumu  Skrundas novadā.

Dome saskaņoja smilts-grants, smilts  
atradnei „Jaunliekmaņi” Nīkrāces pagas-
tā zemes īpašumā „Jaunliekmaņi” pare-
dzēto rekultivācijas veidu – teritorijas 
sagatavošana meža un lauksaimniecības 
zemes izmantošanai. 

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 

EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro) 
nekustamo īpašumu Graudu ielā 9, 
Rudbāržos, ar kopējo platību 0.5133 ha.

Dome piešķīra zemes vienībai Graudu 
ielā 9, Rudbāržos, un būvju īpašumam 
Darbnīcas ielā 3B, Rudbāržos, vienotu 
adresi Graudu iela 9, Rudbārži, Rudbār-
žu pagasts, Skrundas novads, LV-3324.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Bites” Nīkrāces pagastā un  atdalāmai 
zemes vienībai 14  ha platībā piešķīra 
jaunu nosaukumu „Valsāti”, Nīkrāces 
pagasts, Skrundas novads, LV-3320. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome noteica, ka iedzīvotāju veselī-
bas aprūpes nodrošināšanai Rudbāržu 
veselības aprūpes punkts tiek pārcelts uz 
telpām Jubilejas ielā 3-13, Rudbāržos, ar 
kopējo platību 57,2 m2. 

Dzīvokļu jautājumi
Dome anulēja 1 personai deklarēto 

dzīvesvietu Skrundas novadā. 

Informāciju sagatavoja 
Kristīne Vērdiņa

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.21/2013 

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

valdības nolikums” šādus grozījumus:
1. Svītrot 22.6.punktu.
2. Izteikt 22.8.punktu šādā redakcijā:
“22.8. īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisija,”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2016  

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

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 2015.gada 09.septembra rīkojumu 

Nr. 534 “Par zemes reformas pabeigšanu Skrundas novada 
Skrundas pilsētā” tiek pabeigta zemes reforma Skrundas 
novada Skrundas pilsētā.

Ar Skrundas novada domes 2015.gada 30.decembra sēdes  
(prot. Nr. 19, 7.§) lēmumu Skrundas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma privatizācijas komisija pārsaukta par 
Skrundas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 
iznomāšanas komisiju.

2. Īss projekta satura izklāsts Izstrādājot noteikumus, ņemts vērā Paskaidrojuma raksta 
1.punktā minētais Ministru kabineta rīkojums un Skrundas 
novada domes lēmums. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav.

4. Informācija par projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav nepieciešama.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav nepieciešama.

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 
2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2013 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 22/2013 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“6. P/a „Sociālais dienests” izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju 

pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstam.”.
2. Izteikt 12.2.punktu šādā redakcijā:
“12.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām. Brīvpusdienas saņem bērni, kuri mācās vispārizglītojošās 

skolās un apmeklē pirmskolas izglītības iestādes.”.
3. Izteikt 15.1.4.punktu šādā redakcijā:
“Nestrādājošas, atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti un Černobiļas AES seku likvidētāji, kuru pensijas lielums ir 

līdz 240 EUR mēnesī.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2016  

„Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 
2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2013 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punkts, likuma „Par valsts pensijām” 

pārejas noteikumu 65.punkts, kā  arī p/a „Sociālais dienests” iniciatīva, atbalsts dzīvokļa 
pabalstam nepieciešams tiem pensionāriem, kuri, sakarā ar pensiju palielināšanos vairs 
neietilps šo noteikumus atbalstāmo mērķgrupu sarakstā.

2. Īss projekta satura izklāsts Sakarā ar pensiju palielināšanos, tiek arī paaugstināti noteikumos paredzētie ierobežojumi 
dzīvokļa pabalsta saņemšanai atbalstāmajām mērķgrupām. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pabalsti tiek izmaksāti attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un Skrundas novada 
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” plānotā budžeta ietvaros.

4. Informācija par projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties p/a „Sociālais dienests” ar iesniegumu.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav nepieciešama.

Skrundas novads pārstāvēts 
Uzņēmēju dienās Liepājā

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” 
sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi  organizēja  “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016”, 
kas norisinājās  27. un 28. maijā Liepājas Olimpiskajā centrā.

Skrundas novads sadarbībā ar viesu mājām „Garīkas” un Piena muižu – Berghof 
šajā izstādē veidoja kopstendu. „Garīku” saimnieki, kā arī Piena muižas kolektīvs ir 
pieredzējuši izstāžu dalībnieki. Skrundas novada pašvaldībai šī bija pirmā pieredze 
šāda mēroga pasākumā. 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajās Uzņēmēju dienās Kurzemē 
dalību bija pieteikuši 145 dalībnieki. Par Skrundas novada kopstendu interesi izrādīja 
vismaz 1500 liepājnieki un tās viesi. Vislielākā interese ģimenēm ar bērniem bija 
par Piena muižu un tās unikālo eksponātu - slaucamo  govi. Taču tie, kas vēlējās 
vairāk izbaudīt Šitaki sēņu garšu un izzināt tās uzturvērtības, pakavējās pie „Garīku” 
māju saimnieku izstādītajiem alkšņa baļķēniem, kur tiek audzētas sēnes. Izstādes 
laikā  sēnes auga kā pēc lietus un Piena muižas darbinieku gatavotais sviests ar 
rupjmaizi kusa uz mēles ikvienam, kas to nobaudīja. Drosmīgākie un arī čaklākie 
piena slaucēji bija puikas. 

Teksts - Zane Eglīte, Attīstības nodaļas vadītāja

„Saulespuķes” piedalās 
Grāmatu sportā

Skrundas Bērnu bibliotēkas lasītāju klubiņa „Saulespuķe” meitenes un zēni  lasa 
un priecājas arī vasarā. Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena ar literāri sportiskām  
aktivitātēm tika pavadīta Pelčos, kur uz kārtējo draudzības spēli aicināja Pelču 
pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite. Senais Pelču pils parks uzzināja daudz 
jauna, jo sportiskās stafetes mijās ar interesantiem „biblioliterāriem” uzdevumiem. 
Visi varēja izmēģināt jauno grāmatmīļu izklaidi „Bookface”. Grāmatas vāks plus 
atbilstoša seja – un rezultāts ir pārsteidzošs!

Pārbaudījumu bibliotekārēm bija sagatavojuši arī pasākuma dalībnieki – Pelču un 
Skrundas bērnu bibliotēkas jaunie lasītāji. Atrast iztrūkstošos vārdus latviešu tautas 
dziesmās, atcerēties mūsu dižgaru literāro mantojumu un prezentēt kādas grāmatas 
izdošanu nebija nemaz tik viegli. 

Par visiem izpildītajiem uzdevumiem tika piešķirtas īpašas balvas, šoreiz netradi-
cionālas – desiņas, siers, maize un citi gardumi, kas lieti noderēja piknikā.

Teksts - Inga Zalgaucka

Jaunieti, piesakies laivu braucienam - āra 
dzīves apmācībām!

Skrundas novada jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem aicināti piedalīties laivu 
braucienā - āra dzīves apmācībās. 

Ja vēlies pieteikties un piedalīties, sagatavo  vismaz vienu aktivitāti, kuru esi 
gatavs brīvā dabā novadīt pārējiem apmācību dalībniekiem (piesakoties apmācībām, 
iesniedz savas aktivitātes plānu). Lai Tevi šis punkts nenobiedē, nāc uz Skrundas 
jauniešu centru, mēs tev palīdzēsim sagatavoties!

Pasākuma norises laiks: 15.-16.jūnijs. Apmācību plāns pieejams Skrundas novada 
mājaslapā www.skrundasnovads.lv sadaļā „Jaunatne” vai Skrundas jauniešu centrā, 
Amatnieku ielā 1.

Līdzi jāņem telts, guļammaiss, paklājiņš, higiēnas piederumi, laika apstākļiem 
piemērots apģērbs (rēķinoties ar vēsu nakti un lietainu laiku), dzeramais ūdens 
(vismaz 2l) un pārtika savām vajadzībām laivu brauciena laikā, pretodu līdzeklis 
u.c. piederumi savas labsajūtas nodrošināšanai.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās: elektroniski- baiba.eversone@skrunda.lv, 
telefoniski, zvanot 29852292, personīgi- Skrundas jauniešu centrā, Amatnieku ielā 
1, 2.stāvā. Pieteikšanās līdz 10.jūnijam. 

Vietu skaits ierobežots! 
Nepilngadīgām personām obligāta rakstiska vecāku atļauja (lejuplādē Skrundas 

novada mājaslapā www.skrundasnovads.lv sadaļā „Jaunatne” zem raksta par apmā-
cībām vai ienāc pēc tās Skrundas jauniešu centrā).

 Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes 
lietu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības projekts „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 
4-27/34), kas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības no-
drošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” 
valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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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

14.jūnijā plkst.13.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona 
piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem.

 23.jūnijā svinam Skrundas dzimšanas dienu un aicinām uz Zāļu tirgu!
Pašā Skrundas sirdī, pie pulksteņa, no pl.9.00 līdz 12.00 varēs iegūt visīstāko 

Līgo svētku sajūtu. Te varēs iegādāties tieši sev darinātu pļavu ziedu vai ozollapu 
vainagu, svaigi kūpinātu gaļu un zivis, nobaudīt ķimeņu un citus sierus. Par 
lustīgu noskaņojumu gādās Lieģu kultūras nama lauku kapela.

23.jūnijā pl.20.00 Skrundas estrādē Līgo visa Skrunda! R.Blaumaņa izrāde 
„Skroderdienas Silmačos”. Režisore A. Stiba. Pl.23:00 zaļumballe kopā ar 
grupu – „Sapņu pietura”. Ieejas – bez maksas. 

Raņķos
4.jūnijā pl.12.00 pie represēto akmens Raņķos atceres brīdis komunistiskā 

genocīda upuriem.
23.jūnijā pl.23.00  Sudmalnieku birzī Līgo ugunskura aizdegšana un  za-

ļumballe kopā ar Mārtiņu no Aizputes.

Nīkrācē 
21.jūnijā pl.20.00 pie Nīkrāces saieta nama pasākums „Spēlējam pa savam”. 

Ielīgosim vasaras saulgriežus kopā ar Vaiņodes un Dzeldas apvienoto amatier-
teātri „Vaidze” un Nīkrāces sieviešu ansambli „Diantus”.

 23.jūnijā pl.13.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā „Līgo dienas 
Jampadracis”. Papildus informācija pie Ilonas Rītiņas.

 23.jūnijā pl.23.00 pie Nīkrāces saieta nama Līgo ballīte “Lai līgojam, lai 
svinam!”. 

Rudbāržos
14.jūnijā pl.13.00 Rudbāržos pie piemiņas akmens aicinām nolikt ziedus, 

pieminot komunistiskā genocīda upurus.
21.jūnijā pl.19.30 Rudbāržu kultūras namā Jāņu ielīgošana. Uz ielīgošanu 

aicina Rudbāržu folkloras kopa „Kamenīte” un amatierteātris „Spēlmaņi” ar 
lugas „Krustmāte Jūle no Tūles” pirmizrādi.

23.jūnijā pl.22.00 Rudbāržu sporta laukumā Jāņu nakts balle līdz rīta gaismai 
kopā ar Jāni no Liepājas.

Noslēgusies Skrundas amatiermākslas sezona
Ar krāšņu un jautru bērnu deju kolek-

tīvu koncertu (BDK), kurā piedalījās arī 
Skrundas kultūras nama BDK „Jautrais 
dancis” un Skrundas vidusskolas visas 
dejotāju grupas, un skanīgu Kurzemes 
koru dižkoncertu, kurā piedalījās arī 
mūsu sieviešu koris „Sonante”, noslē-
gusies šī gada amatierkolektīvu darbības 
sezona.

Šajā sezonā Skrundas kultūras namā 
darbojās 14 amatiermākslas kolektīvi, 
kuru dalībnieki aktīvi piedalījušies da-
žādos pasākumos ne tikai Skrundā, bet 
arī citur Latvijā. Kolektīvi piedalījās arī 
skatēs – profesionālai žūrijai savu snie-
gumu rādīja ansambļi, kori, dejotāji un 
jauniešu teātris.

Pēc Skrundas novada amatierteātru 
skates oktobrī, jauniešu teātris tika iz-
virzīts piedalīties Latvijas amatierteātru 
iestudējumu Kurzemes reģiona skatē – 

Gada izrāde 2015. Februāra vidū 
jauniešu amatierteātris un režisore Anda 
Stiba devās uz skati Ventspilī, kur ieguva 
3. pakāpi.

Marta vidū Skrundas novada sieviešu 
vokālie ansambļi piedalījās Saldus koru 
apriņķa vokālo ansambļu skatē, bet se-
nioru vokālais ansamblis „Vecie zēni” - 
Kuldīgas novada vokālo ansambļu skatē. 
Esam lepni par saviem dziedātājiem, jo 
žūrijas vērtējums skatē – sieviešu vokā-
lajam ansamblim „Romance” (vadītāja 
Guna Pavilaite) – 1. pakāpe; senioru 
vīru vokālajam ansamblim „Vecie zēni” 
(vadītājs Viesturs Meļķis) 1. pakāpe; 
Nīkrāces atpūtas centra sieviešu vokā-
lajam ansamblim „Diantus” (vadītāja 
Sarmīte Pavilaite) – 2. pakāpe.

Uz otro konkursa kārtu Kuldīgā žūrija 
izvirzīja abus Skrundas KN vokālos 
ansambļus – sieviešu vokālo ansambli 
„Romance” un senioru vīru vokālo 
ansambli „Vecie zēni”. Konkursa otrā 
kārta notika 16. aprīlī Kuldīgas kultū-
ras centrā, kur ieguva 2. pakāpi. Īpašs 
prieks vīriem – „Vecie zēni” kā vieni 
no labākajiem ansambļiem savā grupā 
tika izvirzīti dalībai Latvijas vokālo 
ansambļu konkursa finālā, kas notika 14. 
maijā Ķekavas novada Baložu pilsētas 
kultūras namā.

Aprīļa sākumā Skrundas KN notika 
Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu 
skate, kurā savu veikumu žūrijai rādīja 
Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novadu 
jauniešu, vidējās paaudzes un senioru 
tautas deju kolektīvi, gatavojoties Kur-
zemes Deju svētkiem Liepājā 18. jūnijā. 
Kolektīvi skatē izpildīja divas dejas no 
attiecīgās grupas obligātā repertuāra – 
vienu izlozes deju un vienu deju pēc 
izvēles. Šogad dejotājiem bija īpaši 
satraucošs un nebijis notikums – pirmo 
reizi kolektīvi izlozes deju uzzināja tikai 
skates norises dienas rītā. Žūrijas vērtē-
jums mūsu dejotājiem – SDK „Virši” 
(vadītājs Agris Sīlis) – 1. pakāpe, VPDK 
„Mežābele” (vadītājs Agris Sīlis) - 2. 
pakāpe (nepietiekama dalībnieku skaita 
dēļ kolektīvs nepiedalījās konkursā par 
iespēju piedalīties Kurzemes Deju svēt-

kos Liepājā), JDK „Tikai tā” (vadītāja 
Dita Ņuņēvica) – 3. pakāpe.

Pašdarbības kolektīvu skašu maratonu 
pabeidza Skrundas kultūras nama kori, 
kuri uz Latvijas koru skati Saldū devās 
30. aprīlī. Skatē žūrija katru  kori vērtēja 
pēc vienotas 50 punktu sistēmas atbil-
stoši mākslinieciskajam un tehniskajam 
sniegumam, piešķirot kvalitātes pakāpi. 
Sieviešu koris „Sonante” (diriģente 
Laimdota Mūrniece) – 1. pakāpe, senioru 
jauktais koris „Novakars” (diriģente 
Sarmīte Pavilaite) – 1. pakāpe.

Patiess prieks par mūsu novada 
pašdarbības kolektīviem, kas par savu 
aktiermeistarību, dziedāt un dejot prasmi 
ieguvuši augstus vērtējumus no žūrijas. 
Liels paldies visu kolektīvu vadītājiem 
un  visu dziedošo kolektīvu koncert-
meistarei Antrai Zuntnerei par ieguldīto 
darbu, sagatavojot kolektīvus skatēm.

Neskatoties uz garajām mēģinājuma 
stundām, kas pavadītas gatavojoties 
skatēm, amatiermākslas kolektīvi visu 
sezonu aktīvi koncertējuši, spēlējuši 
teātri un rīkojuši izstādes.

Skrundas KN četri deju kolektīvi 
piedalījušies amatiermākslas kolektīvu 
un deju draugu koncertā, „Cīruļpute-
nī” Kuldīgā, kā arī Skrundas pilsētas 
svētkos. „Virši” koncertējuši visaktī-
vāk. Kolektīvs viesojies pie draugiem 
Kandavā, Valgundē, Ancē un Slampē. 
Dejotāji piedalījušies arī senioru deju 
festivālā Ķegumā, Kurzemes senioru 
forumā Skrundā un pasākumā Berghofas 
muižas zirgu staļļos Sieksātē.

VPDK „Mežābele” šajā sezonā vieso-
jies Alsungā un piedalījies 4. Vislatvijas 
Mežābeļu saietā Viļakas novada Žīguros. 
BDK „Jautrais dancis” dejotāji viesoju-
šies gan Lutriņos, gan Aizputē. Sezonas 
noslēgumā kopā ar 180 dejotājiem no 
Saldus, Lutriņiem, Zirņiem, Kalvenes, 
Snēpeles un Skrundas vidusskolas „ie-
dejoja vasaru” Skrundas estrādē Bērnu 
deju svētkos.

Aktīvi koncertējuši arī Skrundas KN 
dziedošie kolektīvi. Kopā dziedāts uz 
Skrundas KN skatuves gan Ziemas-
svētku ieskaņas koncertā „Nakts mani 
uzrunā”, gan amatiermākslas kolektīvu 
koncertā.

Vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni” 
sezonas laikā piedalījies vairākos piemi-
ņas brīžu pasākumos Skrundā, Lēnās un 
Ķikuros, viesojies pie draugiem Snēpelē, 
Pastendē un Durbē. Vīri piedalījās arī 
Kurzemes senioru forumā Skrundā.

Sieviešu vokālais ansamblis „Ro-
mance” februārī aicināja draugus uz 
koncertu „Viens mirklis”. Uz Skrundas 
KN skatuves uzstājās sieviešu un vīru 
vokālie ansambļi no Vārmes, Grobiņas, 
Aizputes, Aizkraukles un Snēpeles. 
Koncertā piedalījās arī vīru vokālais 
ansamblis „Vecie zēni”.

„Romances” dziedātājas viesojušās 
arī Turlavā un Vārmē un piedalījušās 
Skrundas pilsētas svētkos.

Sieviešu koris „Sonante” piedalījās III 
Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTĀ, 

4. jūnijā piedalīsies Latvijas vīru un sie-
viešu koru salidojumā Cēsīs un 2. jūlijā 
Kurzemes dziesmu svētkos Kuldīgā.

Senioru koris „Novakars” aprīļa vidū 
aicināja senioru kolektīvus no Ventspils, 
Baldones, Durbes un Snēpeles uz Skrun-
du, uz koncertu „Izdziedi pavasari!” . 
Dziedātāji piedalījās arī Kurzemes se-
nioru forumā Skrundā. Kora „Novakars” 
dalībnieki 18. jūnijā piedalīsies Latvijas 
senioru koru dziesmu svētkos Tukumā.

Bērnu vokālais ansamblis (vadītāja 
Sarmīte Pavilaite) šajā sezonā koncer-
tējis Lieldienu pasākumā un Skrundas 
svētkos, kā arī sezonas noslēgumā kon-
certā Kalvenē.

Bērnu popgrupa „BUMS” dalībnieki 
(vadītāja Guna Pavilaite) piedalījušies 
gan pilsētas egles iedegšanas pasāku-
mā, gan Skrundas pilsētas svētkos. Bet 
visvairāk darba ieguldīts, gatavojoties 
konkursam „Skrundas CĀLIS – 2016”.

Mazajām dziedātājām 5. jūnijā Talsos 
vēl priekšā liels pārbaudījums – pieda-
līšanās vokālistu konkursā „Talsi uzdod 
toni”.

Sprigani un ar degsmi Skrundas KN 
darbojās arī Levitas Tuleiko modes 
deju studija. Levitas vadībā modes deju 
prasmi apguva gan bērni ( četrās vecuma 
grupās), gan pieaugušie – deju grupā 
„Esences”. 

Dejotāji piedalījušies gan Skrundas 
pilsētas svētkos, gan amatiermākslas 
kolektīvu koncertā Skrundas KN, gan 
modes deju festivālā Jaunpilī.

Abi amatierteātri aizvadījuši sezonu, 
rūpīgi gatavojoties kādam svarīgam 
pasākumam.

Skrundas amatierteātris „SAAN” 
(režisors Aldis Zalgauckis) gatavojās 
kolektīva 10 gadu jubilejai, kas tika atzī-
mēta 14. maijā ar paša režisora sarakstītu 
lugu „Jubileja”. Izrādi 16. jūlijā varēs 
noskatīties arī skatītāji Vaiņodē.

Jauniešu amatierteātris no rudens 
gatavojās Latvijas amatierteātru iestu-
dējumu Kurzemes reģiona skatē – Gada 
izrāde 2015. Skatē jaunieši rādīja Ievas 
Melgalves lugu „Sargeņģelis”. Abi 
kolektīvi piedalījās Skrundas novada 4. 
amatierteātru svētkos Rudbāržos.

Radoša un darbīga šī sezona bijusi 
Skrundas audējām ( vadītāja Anna Skar-
pa). Šajā sezonā strādājušas 12 audējas. 
Pie stellēm tapuši dažādi darbi – segas, 
ķēžu segas, lins, kājceliņi un šalles 
Skrundas krāsās. 

Maijā, Skrundas pilsētas svētku laikā, 
atklāta audēju darbu izstāde, kas skatāma 
vēl tagad.

Skrundas KN skatuve ir dāsna pret 
visiem!

Paldies visiem, kuri uz tās strādā un 
dāvā prieku citiem - ar patiesu mīlestību, 
rūpīgu un nesavtīgu darbu.

Teksts - Liene Krūmiņa, 
Skrundas kultūras nama 

menedžere

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ĀRIJA ZUZIANNA APRIĶE 30.12.1935. 29.04.2016.
VILNIS GUNARS KRIŠS 

FLUGRĀTS
31.08.1938. 05.05.2016.

MIRDZA FREIMANE 04.02.1932. 09.05.2016.
LŪCIJA JERUMANE 07.03.1924. 23.05.2016.
DZINTARS PĒTERSONS 17.03.1957. 26.05.2016.
ARTŪRS FOLBERGS 22.12.1929. 30.05.2016.
IRMA LAZDENBERGA 18.09.1934. 28.05.2016.
ZENTA VĪĶE 04.09.1936. 28.05.2016.

2016. gada maija mēnesī mūžībā pavadīti 8 cilvēki.

Novada dzimtsaraksts ziņo

Laulību reģistrējuši 5 pāri:
Ilze Flugrāte un Matīss Vorms no mūsu novada „jā” vārdu teica 

Skrundas muižā. 
Lauma Lagzdiņa no Rīgas un Indulis Lāma no Liepājas ceremoniju 

izbaudīja Skrundas kultūras namā. 
Gunita Bārda un Aigars Rezgalis no Cēsīm mūžu apsolīja pašu 

izvēlētā vietā.
Krista Balode no Ventspils un Artūrs Bērziņš no Rīgas kāzas svinēja 

Skrundas muižā.
Liene Jakuško no Mārupes un Mārcis Cēsnieks no Baložiem laulību 

reģistrēja Piena muižā. 

Viss kļūst tik mīļi vienkāršs, 
brīdī, kad tava plauksta,
Uzmeklē manu plaukstu…

Apsveicam jaunās ģimenes un vēlam, 
lai viņiem izdodas kopīgi gari un piepildīti gadi!

P/A „Sociālais dienests” 
sveic maija mēneša 

jubilārus
Skrunda un Skrundas pagasts

95 gadi - Vera DRĒVIŅA. 93 gadi - Ida KLOKA. 91 gads 
- Valija SEKLĪTE un Karlīna VANAGA. 85 gadi - Alfons 
PULIŅŠ. 80 gadi - Elmars LAGZDENBERGS, Imants 
LAGZDENBERGS, Lilija MALAŅENKOVA un Zenta DĒZE.
Rudbāržu pagasts

96 gadi - Velta JANSONE. 90 gadi - Anna ALEKSANDROVA. 
80 gadi - Ruta DREIMANE.

Maija mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 3 mazulīši.
Savus pirmos bērniņus sagaidījuši Sanita un Andris Āboliņi - meitiņu Alisi; 
Inga un Ēriks Teljaževiči - dēliņu Kristianu. Mārīte Gerkena sagaidījusi 3. bērniņu - 

meitiņu Keitu.

Apsveicam vecākus un mazulīšiem 
vēlam saulainu vasaru un veselību!
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