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Labdien, lasītāj! Skrundas pilsētai - 20

Loreta Robežniece, 
Skrundas novada Domes 
priekšsēdētāja

Iedomājieties savā acu priekšā 
globusu! Kur uz šīs apaļās zemes 
b u m b a s  a t r o d a s  S k r u n d a ? 
Ielūkojoties interneta vietnē Google 
Earth, skatam paveras tik daudz 
dažādu vietu, jūru, okeānu, kalnu, 
un tad, pamazām pietuvinot Eiropu, 
Latviju, Skrundu, mēs saredzam 
arī mūsu novada mežus, ceļus, 
mājas… Mūsu novads un pilsēta 
MŪSU cilvēkiem ir tikpat svarīga, 
kā jebkura pasaules pilsēta tās 
iedzīvotājiem. Tā ir piederības un 
sakņu sajūta. „Dzīvē nekas nav nedz 
liels, nedz mazs – viss ir vienlīdz liels 
un vienlīdz svarīgs”, teicis rakstnieks 
Oskars Vailds. Mana pasaules sajūta 
ir izteikta šī cilvēka domu graudā. 
Vienmēr paturiet prātā, ka mēs, mūsu 
dzīve, darbs, cilvēki esam stipri un 
darbīgi, mīloši kā jebkur citur pasaulē!

Maijs mūsu novadu vienmēr padara 
īpašu ar svētku svinēšanu. Svētki 
atnāk, mērķtiecīgi gatavojoties, 
pošot pilsētu, novadu, strādājot pie 
pasākumu programmas, paceļot 
karogus, aicinot un gaidot ciemiņus. 
Aiz katra no darbības vārdiem ir 
ieguldīts cilvēku darbs, lai viss 
notiktu, kā iecerēts. Un tad, kopā 
svinot un priecājoties, pārņem 
gandarījuma sajūta – nekas nav nedz 
liels, nedz mazs, mēs kopā varam!

Šogad, kad svinam pi lsētas 
divdesmito gadadienu, arī mūsu 
svētkiem aprit tikpat. Pirmos pilsētas 
svētkus šodienas divdesmitgadnieki 
neatceras – vēl vizinoties ratiņos, 
viņi tos baudīja caur vecāku prieku. 
Divdesmit gadu laikā mēs esam 
piedzīvojuši tik dažādu svētku sajūtas 
– pilniem ziedu čemuriem ziedējuši 
ceriņi, lijis lietus, pūtis vējš, spīdējusi 
silta saule, no skapja ārā vilkti rudens 
mēteļi, bet tradīcija satikties Skrundā 
maija otrajā nedēļā, lai svinētu svētkus 
un svinētu dzīvi, ir saglabājusies.

Pēc katriem svētkiem nāks darba 
dienas, kurās būs krietni un darbīgi 
jāturpina strādāt – pašvaldībā, sētās, 
laukos, uzņēmumos, veikalos, katram 
savā vietā. Mēdz teikt, ka svētki 
satuvina un dod spēku. Saņemiet 
to viens no otra un dalieties – lai 
labām sajūtām piepildīts svētku laiks!

Lai arī vēstures avotos Skrundas 
vārds pirmo reizi minēts 1253. gadā, 
tā pilsētas tiesības ieguva 1996.
gada 23.janvārī, kad premjera Andra 
Šķēles vadītais Ministru kabinets 
izdeva valdības noteikumus Nr. 
27 par Kuldīgas rajona Skrundas 
pagasta pārveidošanu par Kuldīgas 
rajona Skrundas pilsētu ar lauku 
ter i tor i ju .  Pēc admin is t ra t īv i 
teritoriālās reformas pabeigšanas 
2009. gadā Skrunda kļuva par novada 
administratīvo centru. Skrunda ir 
Latvijas jaunākā pilsēta. Šogad 
pilsētas svētki notiks no 5.- 8.maijam. 
Skrundas svētku norises ir vienas 
no pirmajām pavasara brīvdabas 
aktivitātēm Kurzemē, kuras apmeklē 
gan novada iedzīvotāji, gan tuvi 
un tāli viesi. Pasākumi paredzēti 
ne tikai pilsētā, bet arī novada 
pagastos. Svētku pasākumi rīkoti tā, 
lai interesanti būtu visām paaudzēm 
un ikvienu priecētu ar bagātu svētku 
programmu. Programmu skatīt 4.pp.

Skrundas novadā aizvadīta
Lielā Talka

Lielā talka Skrundas novadā šogad no-
risinājās pilsētas divdesmitās dzimšanas 
dienas zīmē. Tieši tāpat kā pirms viesu 
sagaidīšanas katrs savā mājā, apkārtnē 
bija jāveic dažādi uzkopšanas darbi. 
Nīkrāces jaunieši no paša rīta palīdzēja 
akmenim, kas iezīmē Nīkrāces pagasta 
teritoriju, nomazgāt seju. Nu akmens 
katru dienu var smaidīt garām braucē-
jiem. Savukārt citi garāmbraucēji un 
gājēji vairs nebaidīsies no vecā Skrundas 
bānīša ceļa, bet droši varēs iet tam cauri. 
Tagad gaišāks skats ir arī ir uz Oskara 
Kalpaka Rudbāržu pamatskolu un veco 
Liepas  ielas kalnu. Nu kur nu vēl no 
atkritumiem atbrīvotās ceļa un Ventas 
malu kilometri. Arī mājas tika uzpostas 
- iztīrīti pagrabi, noliktavas. 

No vecās Skrundas kultūras nama 
kinozāles jaunieši kā skudriņas nesa 
rekvizītus uz noliktavām. Tagad tā ir 
tukša un  gaida pārbūvi, lai rudens pusē 
ar pilnu sparu te varētu darboties jaunie-
ši. Jaunieši šogad savu roku ir pielikuši 
arī Skrundas noformējuma radīšanā. 
Simtiem krāsotu dēlīšu ir viņu devums 
svētku noskaņai. Arī Ventas kalns, vecais 

stadions un stāvlaukumi ir atbrīvoti no 
tukšo taru kalniem. 

Kur tie rodas, vai tie izaug paši? Vai 
tomēr tie ir radušies cilvēku nekaunības 
dēļ. Paldies ikvienam, kas gadu no gada 
piedalās Lielajās Talkās, un paldies, kas 
no jauna pievienojas tiem, kam rūp, kur 
un kādā vidē mēs dzīvojam. Savākto 
atkritumu maisu daudzums lēšams ap 
tūkstoti, kas nogādāti  atkritumu poli-
gonā. Un tā gadu no gada…

Kārtīgi pastrādājuši, varam gaidīt cie-
miņus. Un pirmie ciemiņi būs jau Skrun-
das svētkos, bet ziedus vēl no kaimiņu 
novadiem saņemsim 23. maijā. Tad pie 
mums uz NVO talku sabrauks Kuldīgas 
un Alsungas nevalstiskās organizācijas 
un dāvās mums ziemciešu stādus. Tos 
kopīgi ar Skrundas nevalstiskajām 
organizācijām iestādīsim lielajos puķu 
podos. Ja arī tev ir mājās kāda ziemciete, 
ar ko vari padalīties, vari to uzdāvināt 
Skrundai dzimšanas dienā. 

Teksts - Zane Eglīte, 
Attīstības nodaļas vadītāja

Foto - Alans Perševics

Pagastu ziņas
Rudbāržu pagastā 
Šogad ceļa fonda līdzekļi mūsu pa-

gastam ir 35443,- EUR, tas ir nedaudz 
vairāk nekā 2015.gadā. Aprīļa mēnesis ir 
sācies ar remontdarbiem uz pašvaldības 
ceļiem. Ceļiem Ostnieki - Pūpoli un 
Ceļmalas - Liepnieki ir noņemts apau-
gums no ceļmalām, nepieciešamajās 
vietās ir atjaunots ceļa grants segums, 
gar ceļa malām tika izrakti grāvji. Grants 
segums ir atjaunots arī ceļā Dzirnavas - 
Palīgskola un Ostnieki - Jāņkalni. Visi 
pašvaldības ceļi ir nogreiderēti, diemžēl 
mainīgie laika apstākļi ne vienmēr mums 
to atļauj izdarīt īstajā laikā.

Jauki bija Skrundas novada 4.amatier-
teātru dienas svētki, kad pie mums cie-
mojās visi mūsu novada amatierteātri ar 
savām izrādēm. Sieksātē tika rādīta jaunā 
latviešu filma „Es esmu šeit”. Folkloras 
kopa „Kamenīte” ciemojās Brocēnos 
Kurzemes tautas muzikantu saietā. 

Nozīmīgs pasākums bija Lielā Talka. 
Pagasta iedzīvotāju atsaucība bija liela. 
Talcinieki strādāja gan skolas ābeļdārzā, 
gan sporta laukumā, gan sakopjot apkārt-
ni pie dzīvojamajām mājām, gan pagasta 
teritorijā. Iedzīvotāji aktīvi talkoja arī 
Sieksātē.

Algotie sabiedrisko darbu strādnieki 
vāca atkritumus jau nedēļu pirms talkas 
gar pašvaldības ceļa malām, stāvlauku-
mos, gan pagasta nomalēs. Pašvaldība 
talciniekus kopīgās pusdienās cienāja 
ar garšīgu zupu, bulciņām un limonādi. 

Vakarā kultūras namā notika atpūtas 
vakars kopā ar dīdžejiem Dz.&K. 

Paldies visiem talciniekiem par pada-
rīto lielo darbu! 

Pagasta centrā pie atkritumu noviet-
nēm ir konteiners zaļā krāsā stikliem,  
turpmākajās dienās tiks novietots kon-
teiners dzeltenā krāsā kartonam un 
plastmasai. Šos konteinerus var izmantot 
visi pagasta iedzīvotāji, savus atkritumus 
nogādājot uz šejieni. Turpat ir arī vieta, 
kur novietot lielgabarīta atkritumus. 
Izmantosim tos, rūpēsimies par tīru un 
sakoptu vidi savā pagastā!

Informāciju apkopoja Dzintra 
Veģe, Rudbāržu pagasta pārvaldes 

vadītāja
Raņķu pagastā
Arī aprīlis Raņķos bija rosīgs mēne-

sis. Aktīvākās Raņķu sievietes Ingas 
Ezerietes vadībā mācījās gatavot puķes 
no krāsainiem auduma materiāliem. 
Iestājoties sausākam laikam, tika greide-
rēti ceļi, noņemts ceļmalu apaugums un 
atjaunots grants segums. Arī raņķenieki 
aktīvi piedalījās Lielajā Talkā, sakopa 
Ventas krastu, Skrunda –Kuldīga ceļ-
malas, Šķēpeļu stāvlaukumu, Mežaines 
un Smilgu teritorijas. Talkas noslēgumā 
talcinieki pulcējās Sudmalnieku birzī, 
lai pārrunātu padarīto un pamielotos 
ar zupu.

Informāciju apkopoja Ritvars 
Stepanovs , Raņķu pagasta pārval-

des vadītājs

No vecās Skrundas kultūras nama kinozāles jaunieši nesa rekvizītus uz 
noliktavām.
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ĪSUMĀ Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu 
pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņem-
šanas 1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. 

Projektu konkursa 1. kārtā pieejamais finansējums ir 1 218 542,96 eiro.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20.05.2016. līdz 20.06.2016.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādās rīcībās:
1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
1. rīcība: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Pieejamais finansējums 609 271,48 eiro; atbalsta intensitāte līdz 70%, koppro-

jektam  līdz 80%.
2. MĒRĶIS DZĪVES VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA UN SABIEDRIS-

KO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA, TOSTARP PERSONĀM AR INVALIDITĀTI, 
JAUNIEŠIEM, SENIORIEM UN ĢIMENĒM AR MAZIEM BĒRNIEM

2. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai 
(sabiedriskā labuma projekti)

Pieejamais finansējums 365 562,89 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%.
3. rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas manto-

juma saglabāšanai (sabiedriskā labuma projekti)
Pieejamais finansējums 243 708,59 eiro; atbalsta intensitāte līdz 90%.
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – projekta īstenošanas ter-

miņš 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

2. Ja projektu īsteno aktivitātē” Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 
paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta ie-
sniegumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā www.darisimpasi.lv; 
Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv.  

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:
Projekta iesniegumu var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikša-

nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu 
ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā 
pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā „Darīsim paši!” Pilsētas 
laukumā 4, 3. stāvā, Kuldīgā – 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta 
ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska dokumenta veidā 
saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Biedrības „Darīsim paši!” seminārs Skrundā
“LEADER atbalsta iespējas”

Skrundas novada pašvaldība, Lielā iela 1a, Skrunda 
2016. gada 10. maijā, no plkst. 10.00–15.45 
DARBA KĀRTĪBA
10.00–12.00 
LEADER atbalsta nosacījumi aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvas”
SVVA stratēģijas īstenošanas Rīcības plāns, pieejamais finansējums, attiecināmās 

izmaksas. 
Projektos sasniedzamie rezultāti, projektu veidlapu aizpildīšana, projektu vērtē-

šanas kārtība, kritēriji
12.00–12.45 
Altum programmas atbalsta iespējas LEADER programmas projektu iesnie-

dzējiem – fiziskām personām un uzņēmējiem / ALTUM Liepājas reģionālā centra 
vadītāja Ira Jākobsone

12.45–13.15 
Būvniecības dokumentācijas sagatavošana / Alsungas novada domes Būvvaldes 

vadītāja Ineta Butāne
13.15–13.45
Kafijas pauze
13.45–15.45
LEADER atbalsta nosacījumi aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA stratēģijas īstenošanas Rīcības plāns, pieejamais finansējums, attiecināmās 

izmaksas. 
Projektos sasniedzamie rezultāti, projektu veidlapu aizpildīšana, projektu vērtē-

šanas kārtība, kritēriji
Pieteikšanās elektroniski pa e-pastu: darisim.pasi@gmail.com norādot vārdu, 

uzvārdu, pārstāvēto organizāciju, novadu un kontaktinformāciju vai zvanot pa tālr. 
26135858.                  

INFORMĀCIJAI
Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pie-

ņemšanas 
1. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Dar-

bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 20.05.2016. līdz 20.06.2016.
Ar Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada sabiedrības virzītu vietējās attīstības 

stratēģiju (SVVA) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesnie-
gumu, var iepazīties: biedrības „Darīsim paši!” mājaslapā http://www.darisimpasi.
lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/; Lauku atbalsta dienesta mājaslapā http://
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-
istenosana-2014-2020/.

Kontaktinformācija: koordinatore Zanda Dimanta - Svilpe
Pilsētas laukums 4, 3. stāvs, Kuldīga, Kuldīgas novads

T.:26135858, e-pasts: darisim.pasi@gmail.com 
Mājaslapa: www.darisimpasi.lv

Skrundas novada pašvaldības policija ziņo par aprīlī paveikto
Aiztur personas

Par alkoholisko vielu iegādāšanos un lietošanu aizturētas trīs nepilngadīgas perso-
nas un viena pilngadīga. Uzsāktas piecas administratīvās lietvedības. Aprīlī aizturēta 
arī meklēšanā esoša personu par zādzību veikalā ‘’ Elvi ‘’. Persona nodota Valsts 
policijai. Aizturēta un nodota Valsts policijai vēl kāda meklēšanā izsludināta persona. 
Saņemta informācija par alkohola lietošanu Skrundas tirgus teritorijā. Aizbraucot uz 
notikuma vietu, aizturēts vienu vīrieti, uzsāktas divas administratīvās lietvedības.

Risina nesaskaņas
Ciecerē izcēlušās nesaskaņas kaimiņu starpā. Aizbraucot uz notikuma vietu, 

policisti esošo situāciju atrisinājuši.

Neievēro satiksmes noteikumus
Veicot video novērošanu Skrundas pilsētā, pie veikala “Elvi” pamanīts ceļu 

satiksmes negadījums - automašīna VW Golf iebrauca ceļa zīmē. Aizbraucot uz 
notikuma, konstatēts, ka negadījuma laikā cietusi viena persona un sabojāta ceļa 
zīme. Tika izsaukta ātrā neatliekamā medicīniskā palīdzība un ceļu policija. Kāds 
velosipēdists, neuzmanīgi pārvietojoties pa ceļa braucamo daļu, izraisīja avārijas 
situāciju. Velosipēdists brīdināts, viņam izskaidrotas sekas, kādas var rasties, neuz-
manīgi braucot par koplietošanas ceļiem.

Patrulē bijušajā „Kara” pilsētiņā
Veicot patrulēšanu Skrundas bijušajā ‘’Kara’’ pilsētiņā, sastapts agresīvs jaunie-

tis no Rīgas, kurš bija manāmi iereibis. Esošā situācija šoreiz atrisināta, jaunietim 
izskaidrojot pārkāpuma būtību un tā sekas. 17.aprīlī apsekojot pilsētiņu, pieķertas 
piecas personas, kuras nebija iegādājušas biļetes pie ieejas kases. Personām tika 
izteikts brīdinājums un biļetes tika iegādātas.

Izglīto skolēnus
Aprīlī pašvaldības policisti tika uzaicināti novadīt lekciju Rudbāržu pamatskolā 

par drošību internetā. Izskaidrota arī atbildība par neslavas celšanu masu saziņas 
līdzekļos.

Palīdz Valsts policijai
Saņemta informācija no Valsts policijas par pazudušu personu Kušaiņos. Kopā 

ar Valsts policiju pazudusī persona tika atrasta.

Dažādi
Kāds Jaunmuižas iedzīvotājs sūdzējies par putekļainu ceļu. Saņemta informācija 

par notriektu meža dzīvnieku Skrundā, Raiņu ielā. Vairākas reizes mēnesī saņemta 
informācija no Rudbāržiem, ka no internātskolas aizbēguši jaunieši. Situācijas atri-
sinātas. Noskaidrots, ka kāda persona Jaunmuižā dzīvo bez deklarētas dzīvesvietas. 

Sastādīts administratīvais pārkāpuma protokols. Saņemta informācija par nozāģētiem 
kokiem Jaunmuižā. Apstākļi tiek noskaidroti. Skrundas vidusskolas teritorijā izcēlies 
konflikts starp audzēkņiem.

Apseko nesakoptos īpašumus
Apsekojot nesakoptos īpašumus Skrundas pilsētas un novada teritorijā vairākas 

reizes mēnesī, tika brīdinātas vairākas personas.

Nepieskata mājdzīvniekus
Saņemta sūdzība par diviem klaiņojošiem suņiem Rudbāržu pagastā. Suņu saim-

nieks tika noskaidrots un brīdināts. Arī Nīkrācē bijuši neapzinīgi suņu saimnieki. Tie 
noskaidroti, un izteikts brīdinājums par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu.

Nozog skolas somu
Saņemta informācija, ka kādam skolniekam autoostas teritorijā ir nozagta skolas 

soma ar visām grāmatām. Vēlamies vēlreiz atgādināt  - esiet piesardzīgi un neatstājiet 
savas somas bez uzraudzības!

Policija atgādina
Saņemot sūdzības par klaiņojošiem kaķiem Skrundas novada teritorijā, vēlamies 

atgādināt informāciju par ielas kaķiem. Kaķi, kuri dzīvo uz ielas, viņi nav kaķi bez 
mājām, ielas ir viņu mājas. Viņi paši sev sagādā barību, tāpēc nevajag šādus kaķus 
barot. Barojot šos kaķus, viņi tiek pieradināti, un pēc tam iedzīvotāji sūdzas par 
šiem kaķiem, jo vairs netiek galā.

Informāciju sagatavoja Skrundas novada pašvaldības 
policijas inspektors Ģirts Miksons

Pērno zāli dedzināt 
nedrīkst

Neskatoties uz oficiālajiem aizliegu-
miem, daudzviet un jo īpaši pavasaros 
tiek dedzināta iepriekš nenokoptā zāle 
– kūla. Lai gan presē, radio un televīzijā 
tiek runāts par to, ka kūlas dedzināšana 
ir aizliegta, katru gadu ne tikai kūlas, bet 
rudeņos arī salmu un nezāļu dedzināša-
na tīrumos vēršas plašumā, sasniedzot 
agrāk nepieredzēti lielus apjomus. 
Atsaucoties uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas aicināju-
mu Skrundas novada pašvaldība informē 
iedzīvotājus, ka šogad Latvijā izcēlušies 
jau vairāk nekā 1000 ugunsgrēki, kuru 
iemesls bija kūlas dedzināšana. Pērno 
zāli nedrīkst dedzināt. Saskaņā ar Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
(turpmāk – LAPK) 51.pantu par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu neizpildī-
šanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu 
kūlas veidošanos, ir paredzēta adminis-
tratīvā atbildība. Savukārt, LAPK 179.
panta ceturtā daļa paredz administratīvo 
atbildību par kūlas dedzināšanu. 

Pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
izsole

Skrundas novada pašvaldība, pama-
tojoties uz 28.04.2016. domes lēmumu 
(prot. 5, 7. §), organizē pašvaldības 
nekustamā īpašuma izsoli Dārza ielā 
1A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra 
numurs: 6209 004 0295 izsoli. Nosacītā 
cena EUR 4200 (četri tūkstoši divi simti 
euro). Izsoles laiks 01.06.2016. plkst. 
10.00. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 
31.05.2016. plkst. 16.00. 

Tūrisma uzņēmēji 
dalās pieredzē

Atsaucoties Skrundas novada tūrisma 
uzņēmēju ierosinājumam, Skrundas no-
vada pašvaldība 19. un 27. aprīlī rīkoja 
pieredzes apmaiņas izbraukumus, kuru 
laikā novada tūrisma uzņēmējiem bija 
iespēja viesoties vienam pie otra, dalīties 
pieredzē un klātienē iepazīties ar Skrun-
das novada tūrisma piedāvājumu. Ideja 
par šādu izbraukumu nepieciešamību 
radās 4. februārī, kad novada tūrisma 
uzņēmējus uz tikšanos aicināja Skrundas 
novada pašvaldības vadība un attīstības 
nodaļa – pēc tikšanās ne viens vien no 
tās dalībniekiem atzina, ka uzzinājis kaut 
ko jaunu par Skrundas novada tūrisma 
piedāvājumu, un izteica vēlmi iepazīt 
to tuvāk. Pirmais izbraukums notika 19. 
aprīlī Rudbāržu pagastā, kad tūrisma 
uzņēmējus, pašvaldības speciālistus un 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas 
biroja pārstāvi pie sevis uzņēma Gunas 
Rubežas keramika “Vilkos”,  “Piena 
muiža – Berghof”, viesu māja “Garīkas”, 
atpūtas vieta “Kamenes”. 27. aprīlī pie-
redzes apmaiņas izbraukums tika rīkots 
Raņķu, Skrundas un Nīkrāces pagastos, 
kā arī Skrundas pilsētā, apmeklējot 
šādas vietas: viesu namus “Lapsas” 
un “Ventas”,  bijušo padomju armijas 
pilsētiņu “Skrunda-1”,  brīvdienu māju 
“Vecvanagi”, Skrundas muižu, kempin-
gu “Varkaļi”,  atpūtas vietu “Ventmalas”.  
Kā atzina tūrisma uzņēmēji, šie izbrau-
kumi bijuši ļoti noderīgi, jo nav iespē-
jams pilnvērtīgi novērtēt citu uzņēmēju 
piedāvājumu, vadoties tikai pēc apraks-
tiem, fotogrāfijām un stāstītā. Nu novada 
tūrisma aktuālais piedāvājums ticis 
iepazīts klātienē, un par to savukārt būs 
iespējams pastāstīt saviem viesiem un 
citiem interesentiem. Noderīgas bijušas 
arī sarunas par sadarbības iespējām un 
pieredzes apmaiņa, jo arī tūrisma nozarē 
ne vienmēr ir nepieciešams “divriteni 
izgudrot no jauna”. Ar Skrundas no-
vada apskates objektiem, nakšņošanas, 
izklaides un aktīvās atpūtas iespējām 
un ēdināšanas iestādēm var iepazīties 
Skrundas novada mājas lapā sadaļā “Tū-
risms”. E-pasta adrese ierosinājumiem, 
papildinājumiem un labojumiem: didzis.
strazdins@skrunda.lv.

AS “Sadales tīkls”  atjauno elektrotīklu
Šogad Skrundas novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 5 projektus, elektrotīkla atjau-

nošanā ieguldot vairāk nekā 265 tūkst. eiro. Apjomīgākie elektrotīkla atjaunošanas 
darbi tiek veikti Nīkrāces pagastā, kur kopumā vidējā sprieguma 20kV elektrotīkls 
šogad tiks rekonstruēts 5,9 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas 
plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,6 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 
5 transformatoru apakšstacijas. Lai uzlabotu elektroapgādi iedzīvotājiem apdzīvotā 
vietā “Rūnaiši”, novadā tiek realizēts zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekons-
trukcijas projekts, kura ietvaros esošās zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks 
pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,4 km garumā, savukārt “Straumēnos” AS “Sadales 
tīkls” veic transformatoru apakšstacijas pārbūvi. Raņķu pagastā jau ir noslēgusies 
transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu 
elektrolīnija ir atjaunota 0,8 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas sniegto 
pakalpojumu kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 1 100 AS “Sadales tīkls” klientiem.

Teksts: Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823,tatjana.smirnova@sadalestikls.lv
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Novada dzimtsaraksts ziņo
Cienījamie jubilāri,
Tik daudz ir nācis un bijis, un pagājis.
Bet atkal jūs gaidāt – ievai jāsaplaukst drīz.
Kā bite medu nes, tā jūs ar sauli siltu
Sava mūža dienas un savas acis pildāt.
Tik daudz ir izjusts, piedzīvots, bijis,
Bet jūs atkal gaidāt - 
cielavai bērni jāizved drīz.
Kā bērzu sulas krūzi tā jūs savu sirdi
Ar mīlestību un mīļām atmiņām pildāt.
Tik daudz ir cerēts, ziedēts un lijis
Un jums no jauna jāuzzied pavasarim līdz...

Sveicam Jeļenu un Elmāru Lagzdenbergus 
Smaragda kāzās - 55 gadu laulības jubilejā!

Skrundas novada pašvaldība un
Skrundas Dzimtsarakstu nodaļa

Aprīļa mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju 
skaitu papildinājuši 7 mazulīši.

Savus pirmos bērniņus sagaidījušas divas Freimaņu ģimenes: 
Laila un Artūrs Freimaņi Jaunmuižā kļuvuši par vecākiem meitiņai Elizabetei,
Irīna un Uldis Freimaņi no Raņķu pagasta kļuvuši par vecākiem puisītim Robertam.
Skrundenieki Anda un Uģis Brūderi kļuvuši par vecākiem savam pirmajam 

dēliņam Ansim.
Daina Laenko un Aivars Klauģis no Jaunmuižas sagaidījuši dēliņu Ralfu.
Antra Ruģevica un Ervīns Graudelis no Skrundas ir vecāki meitiņai Elizabetei.
Agnese Lagzdiņa un Uldis Brizga no Skrundas pagasta sagaidījuši otro dēliņu 

Marselu.
Svetlana Kononova un Vidmants Kemtis no Raņķu pagasta ģimenē sagaidījuši 

dēliņu Viktoru.
Apsveicam vecākus! Lai pietiek pacietības, atbildības un ģimenēs daudz 

patiesas mīlestības! Lai mazajiem pavasara bērniem stipra veselība! 

2016. gada aprīļa mēnesī mūžībā pavadīti:
Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
OLGA HERMANE 22.01.1921. 01.04.2016.
JĀNIS KOKMANIS 24.11.1928. 05.04.2016.
VALIJA MATILDE LŪSE 29.07.1925. 05.04.2016.
MARIJA BALANDĪNA 21.08.1930. 08.04.2016.
GUNĀRS ROŽKALNS 20.08.1956. 08.04.2016.
ARTŪRS BERGS 02.11.1928. 16.04.2016.
ALEKSEJS OSETROVS 14.02.1935. 19.04.2016.
ALĪDA KUĢE 31.05.1941. 24.04.2016.

Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība” un  SIA “Skrun-
das TV” 2015. gada pārskatus, kā arī 
Skrundas novada pašvaldības 2015.
gada pārskatu.

Dome pievienoja Skrundas novada 
pašvaldības iestādi „Alternatīvās aprū-
pes dienas centrs” un nodeva tās pārval-
des uzdevumus Skrundas novada paš-
valdības aģentūrai „Sociālais dienests”, 
nodokļu maksātāja Nr.90002510721. Tā 
rezultātā Skrundas novada pašvaldības 
iestāde „Alternatīvās aprūpes dienas 
centrs” beidz pastāvēt. Skrundas novada 
pašvaldības iestādes „Alternatīvās ap-
rūpes dienas centrs” likvidāciju pabeigs 
līdz 2016.gada 31.jūlijam.

Dome izveidoja Skrundas novada paš-
valdības iestādes „Alternatīvās aprūpes 
dienas centrs” likvidācijas  komisiju šādā 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – paš-
valdības izpilddirektors Guntis Putniņš, 
komisijas locekļi – pašvaldības iestādes 
“Alternatīvās aprūpes dienas centrs” va-
dītāja Daina Ābele, pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītāja Ināra Muceniece. 

 No 2016.gada 1.augusta pašval-
dības iestādes “Alternatīvās aprūpes 
dienas centrs” funkcijas - dienas laikā 
nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo 
prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas personām ar 
funkcionāliem (kustību, redzes, dzirdes 
un garīgiem) traucējumiem, invalīdiem, 
bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģime-
nēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi 
apstākļi, kā arī personām, kuras sasnie-
gušas vecumu, kas dod tiesības saņemt 

valsts vecuma pensiju, nodrošinās 
Skrundas novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests”.

Dome atļāva Skrundas novada domes 
priekšsēdētājai Loretai Robežniece sa-
vienot  amatu ar valdes priekšsēdētājas 
amatu biedrībā “CURONICA”, reģ. 
Nr. 40008145230, un darbu Kuldīgas 
novada un Skrundas novada Civilās 
aizsardzības komisijā.

Dome apstiprināja maksu 15.00 EUR 
(tajā skaitā 12 % PVN) par Skrundas 
pilsētas divdesmitgadei veltīto mākslas 
fotoalbumu.

Dome atļāva Skrundas novada pašval-
dībai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) 
no SIA „Saldus ceļinieks”, reģ. Nr. 
48503000026, juridiskā adrese Brīvī-
bas iela 11A, Saldus, Saldus novads, 
500 EUR (pieci simti euro) apmērā. 
Dāvinājuma mērķis – fotoalbuma 
”Esmu Skrundā”, kas veltīts Skrundas 
pilsētas divdesmit pastāvēšanas gadiem,  
izdošana.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības noteikumus “Dāvinājumu 
(ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas 
un uzskaites kārtība Skrundas novada 
pašvaldībā.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
8/2016 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 
“Skrundas novada pašvaldības noli-
kums””.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
9/2016 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada 24.oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr. 22/2013 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas 

novada iedzīvotājiem””.
Dome grozīja Skrundas novada do-

mes 24.09.2015. sēdes (prot. Nr.15, 
6.§) lēmumu „Par pašvaldības autoceļu 
nodošanu” .

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu 
un radošo darbnīcu projektu konkursa 
nolikumu un izveidoja projektu kon-
kursa pieteikumu izvērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja  
- Izglītības nodaļas vadītāja Inga, komi-
sijas priekšsēdētājas vietniece  - novada 
izglītības darba metodiķe Dace Grāvele, 
komisijas locekle - domes Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas priekšsēdētāja Gunta  Stepanova, 
komisijas loceklis - domes Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komi-
tejas loceklis Zigurds Puriņš,  komisijas 
locekle - pašvaldības projektu speciāliste 
Kristīne Vērdiņa.  

Dome pilnvaroja Skrundas novada 
pašvaldības izpilddirektoru Gunti Put-
niņa slēgt vienošanos  ar VAS “Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” valdes 
locekli Imantu Paeglīti par  zemes gabala 
Skrundas pilsētā nomas līguma slēgšanu, 
lai veiktu elektrotransportlīdzekļu uzlā-
des stacijas būvniecību.

Dome nolēma papildināt Skrundas no-
vada domes 28.01.2016. sēdes  lēmuma 
“Par ieejas maksas noteikšanu teritorijā 
“Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas 
novadā” 2.1.punktu ar maksas pakalpo-
jumu – “Ieeja teritorijā grupai, rīkojot 
publisku pasākumu, 1 personai - 2.48 (ar 
PNV 3 EUR)” un  noteica, ka lēmums 
stājas spēkā ar 01.05.2016.

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/7 
no 19.04.2016. par nekustamo īpašuma 
Cieceres ielā 6A, Ciecerē, Skrundas 
pagastā, izsoli .

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašumu Dārza 
ielā 1A, Skrundā, ar nosacīto cenu EUR 
4200.00 (četri tūkstoši divi simti euro).

Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kār-
tībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo īpa-
šumu no 3 personām Skrundas novadā.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Kalna Kušaiņi”, Skrundas  
pagastā, atdalāmām zemes vienībām 
7.6  ha platībā, 3.0  ha platībā, 7.8  ha 
platībā un 7.2 ha platībā piešķīra jaunu 
nosaukumu „Meža Kušaiņi”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Āres” Rudbāržu  pagastā. 
Atdalāmai zemes vienībai 7.2 ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Meža Āres”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Jaunzīlmaņi” 
Rudbāržu pagastā zemes ierīcības pro-
jektu zemes sadalīšanas dēļ.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Mazputni” 
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projek-
tu zemes sadalīšanas dēļ.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Aizpori” 
Skrundā zemes ierīcības projektu zemes 
sadalīšanas dēļ.

Dome apstiprināja 12.04.2016. „Lat-
vijasmernieks.lv” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu „Daudzīši” Rudbāržu pagastā 
un piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
4.27 ha platībā jaunu nosaukumu „Gri-
ķi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3325. Zemes gabala lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Paliekošai zemes vienībai 8.37 ha platībā 
atstāja nosaukumu „Daudzīši”, Rudbār-
žu pagasts, Skrundas novads, LV- 3325. 
Zemes gabala lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo 
zemes vienību „Rudbāržkalns” Rud-
bāržos, atdalāmai zemes vienībai 0.26 
ha platībā piešķīra adresi Graudu iela 2, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324. Zemes vienības lieto-
šanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve. Paliekošai 
zemes vienībai 0.12 ha platībā un uz tā 
esošām ēkām piešķīra adresi Graudu iela 
4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324. Zemes vienības lieto-
šanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve.

Dome izmainīja zemes vienībai „Ķor-
maņi” Skrundas pagastā 3.6 ha platībā 
nosaukumu uz nosaukumu „Bērziņa 
Ķormaņi”, Skrundas pagasts, Skrun-
das novads, LV-3307. Zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome nolēma lūgt Ministru Kabineta 
atļauju dzēst zemesgrāmatā aizlieguma 
atzīmi atsavināt nekustamos  īpašumus 
“Klūgkalni”, kadastra Nr. 6229 013 
0087, un “Torņpumpuri” Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, ieguldot tos 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, 
reģ. Nr. 41203022001, pamatkapitālā.

Dzīvokļu jautājumi
No 1.maija Dome piešķīra sociālā 

dzīvokļa statusu dzīvoklim Jubilejas ielā 
3-18, Rudbāržos. 

3 personas uzņēma dzīvokļu jautāju-
mu risināšanas reģistrā, 3 personām pie-
šķīra dzīvojamās telpas, ar 7 personām 
Dome pagarināja dzīvojamās telpas īres 
līgumus, ar 3 personām pārtrauca īres 
līguma tiesības uz dzīvokļiem. Dome 
apstiprināja Skrundas novada pašval-
dības Dzīvokļu komisijas nolikumu un  
noteica, ka nolikums stājas spēkā 2016. 
gada 1. maijā. Dome atzina par spēkā 
zaudējušu Skrundas novada domes 
27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 15.§) ap-
stiprināto Skrundas novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas darbības nolikumu.

Informāciju sagatavoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

P/A „Sociālais 
dienests”

sveic  aprīļa 
mēneša jubilārus

Skrunda un 
Skrundas pagasts

90 gadu jubileja
Velta BALODE

85 gadu jubileja
Ausma ZELTIŅA

80 gadu jubileja
Marija TOŽE

Valija DZIEMIDA
Valda ZEBERLIŅA

Rudbāržu pagasts

85 gadu jubileja
Velta MELBĀRDE

Velta BLĪGZNA

Raņķu pagasts

101 gadu jubileja
Otīlija LAUVA

80 gadu jubileja
Dzidra ATMATA

Saņemts atbalsts projekta „Mēs savam 
novadam!” īstenošanai

Skrundas novada pašvaldība saņēmusi finansiālu atbalstu projekta  „Mēs savam 
novadam!” (līgums Nr. 4-27/34) ieviešanai, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas 
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un 
stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta ietvaros Skrundas jaunieši īstenos savas iniciatīvas, organizēs neformālās 
mācīšanās un brīvprātīgā darba aktivitātes, veicinot starppaaudžu sadarbību un stip-
rinot savu piederību savam novadam, savai valstij. Projekta mērķis- caur neformālās 
mācīšanās aktivitātēm pilnveidot un pielietot jauniešu kompetences, veicinot starp-
paaudžu sadarbību, paralēli veidojot un stiprinot jauniešu piederības apziņu. Projekta 
ietvaros jaunieši organizēs veselību veicinošas aktivitātes „Dod sirdij spēku”, kuru 
laikā izglītos bērnus par kustības nozīmību, nododoties aizrautīgiem deju soļiem, 
organizēs starppaaudžu sadraudzības pasākumus „Paaudzes apvienojas!” ģimenēm 
ar bērniem un senioriem, dosies vēstures izziņas pārgājienā, izzinot sava novada 
vēsturi, apmācību laikā apzināsies savas spējas un resursus, organizēs āra dzīves 
apmācības vienaudžiem, organizēs un dosies pieredzes apmaiņas braucienā, veicinot 
starpnovadu jauniešu sadarbību un Latvijas simtgadei un Skrundas divdesmitgadei 
par godu radīs brīnumu savām rokām.

Seko informācijai Skrundas jauniešu centra Twitter kontā @SkrundasJ, Skrundas 
jauniešu centra lapā vietnē Facebook https://www.facebook.com/skrundasjauniesu-
centrs/  un uzzini visu par plānotajām aktivitātēm Skrundas jauniešu centrā. 

Baiba Eversone,
Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

3000 EUR savas idejas īstenošanai
“4finance fonds “Labie Darbi”” rīko pavasara projektu konkursu, kurā tiek aicinā-

tas piedalīties Latvijas izglītības iestādes, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas 
(biedrības un nodibinājumi), iesūtot projektu pieteikumus, kuru mērķis ir vērsts 
uz valsts vai konkrētās pilsētas izglītības, kultūras, sporta attīstību un sabiedrības 
dzīves līmeņa paaugstināšanu. Konkursa galvenā balva ir 3000,00 EUR. Konkursa 
uzvarētāju noteiks bezmaksas publiskais sabiedrības balsojums. Ar to, kā piedalīties 
konkursā un savas idejas īstenošanai saņemt 3000 EUR, var iepazīties šeit:https://
labiedarbi.lv/lv/konkursa-nolikums. Projekta pieteikumus var iesniegt “4finance 
fonda “Labie Darbi”” mājas lapā līdz 2016. gada 10. maijam.  Konkursa uzvarētāju 
noteiks bezmaksas sabiedrības balsojums 30. jūnijā. 
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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

No 6.maija Skrundas kultūras nama lielajā zālē mākslinieces Ingas Pūces 
personālizstāde, bet Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas audēju darbu 
izstāde, kurā būs apskatāmas  dažādas interesantas austas lietas - segas, spilveni, 
grīdas segas, galdauti, sedziņas, jostas  un lakati Skrundai raksturīgajās krāsās.

Audējas Skrundas kultūras namā darbojas vairāk nekā 55 gadus. Šogad - 12 
dalībnieces. 

14.maijā plkst.19.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē amatierteātra 
„SAAN” 10 gadu jubilejas izrāde „Jubileja”. Lugas autors un režisors - Aldis 
Zalgauckis.

23.maijā BĒRNI SVIN SKRUNDAS DZIMŠANAS DIENU! Tiekamies 
pl.17.00 Skrundas kultūras namā, lai kopā ar dažādu pasaku tēliem ietu rotaļās, 
klausītos koncertu un darbotos radošajās darbnīcās. 

27.maijā pl.14.00 Skrundas estrādē bērnu deju svētki. Koncertā piedalās 
BDK ”Jautrais dancis”, Skrundas vidusskolas deju kolektīvi, dejotāji no Rud-
bāržiem, Zirņiem, Snēpeles, Kalvenes, Lutriņiem un Saldus.

28.maijā pl.18.00 Skrundas estrādē III Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTS. 
Pēc koncerta ZAĻUMBALLE. Ieeja: EUR 3.00

Raņķos
 15.maijā pl.13.00 pie pagasta pārvaldes  ģimenes dienas orientēšanās spēle 

“Meklē Raņķos!”  Aicinātas pieteikties komandas 3-4 cilvēku sastāvā. Dalības 
veidi - ar kājām un ar riteņiem. Sīkāka informācija pie Aijas.

Nīkrācē
18.maijā pl.15.00 Nīkrāces saieta namā darināsim rokassprādzes Šambala 

stilā. 
1.jūnijā pl.12.00 pie Nīkrāces atpūtas centra Bērnu aizsardzības dienai veltīts 

pasākums kopā ar Rūķenīti Notiņu.

SKRUNDAS SVĒTKU 2016 PROGRAMMA  
Laiks Vieta Pasākums Apraksts

5.maijs

17.00 Pie Raņķu pagasta 
pārvaldes

Skrundas svētku atklāšana 
“Satikšanās prieks”

Atklājam Skrundas novada svētkus un paceļam Skrundas novada 
karogus visos Skrundas novada pagastu centros.18.00 Pie Nīkrāces 

pagasta pārvaldes

19.00 Pie Rudbāržu 
pagasta pārvaldes

20.00 Pie Skrundas 
kultūras nama

Skrundā uzstāsies grupa ‘CanZone”un
Milleru - Balandīnu ģimene.

17.30 Raņķu pasākumu 
zālē

Koncerts Ielūdz kapela 
"Kā ir, tā ir..."

18.30 Nīkrāces atpūtas 
centrā

Valda Aivara un 
Edgara Pujāta koncerts 

“Veltījums mātei”

6.maijs

10.00 Skrundas kultūras 
namā

Skrundas vidusskolas 
koncerts

Piedalās Skrundas vidusskolas interešu izglītības 
pulciņu dalībnieki.

15.00 Skrundas kultūras 
nama zālēs Izstāžu atklāšana Skrundas audēju,  Ingas Pūces darbu izstāžu un 

Skrundas fotoalbuma “Esmu Skrundā” atklāšana.

20.00 Rudbāržu kultūras 
namā

Vārmes amatierteātra “Es 
un Tu” izrāde “Raganas lāsts” Ieejas maksa 1.00 EUR

22.00 Skrundas estrādē Estrādes sezonas atklāšana 
“Disko nakts”

00.00 muzicē grupa “Bermudu divstūris” 
Ieejas maksa: No pl.22.00–22.30 - 4.00 EUR Pēc pl.22.30 - 5.00 EUR

7.maijs

7.00  - 
14.00

Skrundas kultūras 
nama skvērā

Mājražotāju un 
amatnieku tirgus 

“Skrundenieku dižandele”

Dažādi amatnieki un mājražotāji no Skrundas novada un citām 
Latvijas vietām pulcējas uz tirgošanos. Pieteikšanās pa t. 22470402.

9.00 Skrundā
Pilsētas modināšana 

“Diena šeit mums kopā 
sākas, izbaudīsim to kā nākas!”

Kopā ar autokrosistiem modināsim 
pilsētas iedzīvotājus un viesus.

9.30 - 
15.00

Uz centrālās 
skatuves pie 

Skrundas VSAC

“Skrundas centrā ir tā vieta, 
kur visi vienmēr kopā tiekas”

Dažādu Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu 
un viesu kolektīvu priekšnesumi.

10.00 - 
14.00

Skrundas kultūras 
nama skvērā

Novadu konkurss 
"Biezpiena un maizes gardumi 

uz svētku galda!"

Biedrība “Siera klubs” un “Latvijas Maiznieku biedrība” 
organizē no Latvijā ražotiem produktiem 

gatavotu gardumu konkursu.

10.00 - 
14.00

Skvērā aiz Skrundas 
kultūras nama Bērnu pilsētiņa Dažādi koncerti, izrādes un radošās darbnīcas.

10.00 - 
12.00

Skvērā aiz Skrundas 
kultūras nama Šķirnes trušu izstāde Būs iespēja fotografēties kopā ar kādu pūkaini īpašā foto-stūrītī.

11.00 Liepājas ielā 
Skrundā

Latvijas Pauerliftinga 
federācijas "Latvijas 
Spēcīgākās Pilsētas" 

sacensības

Pasākuma teltī atrodas spiešanas stienis, pilsētnieki spiež svaru 
stieni uz 4 reižu skaitu un veido kopējo pilsētas rezultātu, 

kā arī sacenšas savā starpā gan konkrētās pilsētas 
sacensību ietvaros, gan Latvijas mērogā.

11.00 Saldus iela 
Skrundā Strītbols Sacensības strītbolā. Reģistrācija pl.10.30.

11.00 Saldus iela 
Skrundā

Galda spēles 
“Apstājies un padomā!” Iespējams piedalīties galda spēļu turnīros.

11.00 Skvērā pie Skrundas 
pulksteņa  Svētku “Zolīte” Sacensības kāršu spēlē “Zolīte”. 

Reģistrācija pl.10.30.

12.00 Saldus iela 
Skrundā

Tautas bumba  
"Vara pret tautu" Sacensības tautas bumbā.

12.00 - 
14.00

Kalpaka iela 
Skrundā “Vīru laiks”

Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona aktivitātes. Būs 
iespēja izmēģināt šaušanu un granātu mešanu, kā arī mieloties ar 

karavīru pusdienām un vizināties ar karavīru transportu.

12.00 - 
16.00

Skvērā aiz Skrundas 
kultūras nama Izjādes ar zirgiem

14.00 Skrundas ev. lut. 
baznīcā

"Schola Cantorum Riga" 
koncerta koncepcija 

IN PRINCIPIO - 
Viduslaiku dziedājumi un 

dūdas 

Programmas koncepcijas pamatā ir muzikāli vizuāls uzvedums, kurā 
skanēs gan viduslaiku gregoriskie un ambroziskie dziedājumi, gan agrīnās 

daudzbalsības repertuārs. Tas viss viduslaikos skanējis klosteros un ka-
tedrālēs. Šoreiz repertuārā izmantoti vairāki unikāli Monteseratas klostera 
(Spānija) dziedājumi. Tāpat īpašajam “klostermūku vokālam” pievienosies 

unikālo viduslaiku instrumentu - dūdu un rata liras - skanējums. Tā būs viena 
no pirmajām iespējām - dzirdēt tās savdabīgo, skaisto skanējumu.

15.00 Skvērā aiz Skrun-
das kultūras nama Suņu paraugdemonstrējumi

Būs iespēja vērot Liepājas kanisterapijas komandas suņu 
paraugdemonstrējumus, un bērniem kopā ar suņiem būs iespēja 

piedalīties jautrās atrakcijās!

16.00 Ventas krastā pie 
Skrundas estrādes

Laivu parāde 
“Skrundai - 20”

Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu. Aicinām visus piedalī-
ties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku dalībniekus un viesus.

19.00 Skrundas estrādē Koncerts 
“Marhils un draugi”

Koncertā piedalās mūziķis un komponists Uldis Marhilēvičs, dziedātājas 
Aija Andrejeva un Antra Stafecka, Ivo Fomins, pavadošā mūziķu grupa un 

TDA "Dzintariņš" Olgas Freibergas vadībā. Koncerta programmā skanēs gan 
zināmas, gan retāk dzirdētas Ulda Marhilēviča melodijas, būs arī komponis-
ta zelta dziesmas "Vēl", "Nakts vārdi", "Mājupceļš" un, protams, dziesma 

"Lūgums", kas 1984. gadā kļuva par Latvijas Radio Mikrofona aptaujas uzva-
rētāju un daudz, daudz citu dziesmu – tā būs skanīga sadziedāšanās, svinēsim 

Skrundas jubileju visi kopā!

23.00
Uz centrālās ska-

tuves pie Skrundas 
VSAC

Nakts koncerts
“Ieklausies nakts burvībā...”

Muzicē Sambas bundzinieku grupa 
“Samba de Riga”

24.00 Skvērā pie Skrun-
das kultūras nama

Salūts “Uguns ziedi debesīs 
prieku sirdīs atnesīs”

24.00 
-5.00

Skrundas kultūras 
namā

Tautas balle Spēlēs grupa 
“Vēja runa”

Ieejas maksa: 3.00 EUR. 
Galdiņu rezervācija pa t. 28327883; 63331556.

8.maijs

11.00 Skrundas ev. lut. 
baznīcā Dievkalpojums Piedalās Skrundas ev. lut. draudzes ansamblis

Informācija: Dita Ņuņēvica (28327883) - svētku informācija, Liene Krūmiņa (29578755) - svētku informācija, 
Jānis Rutkis (26686620) - sporta koordinators, Inga Ezeriete (22470402) - amatnieku tirgus koordinatore

Koncertā piedalās grupas „Linga”,
„Pienvedēja piedzīvojumi”, „Līvi un Buks”.

Pirmais šāda veida rokkoncerts Skrundā  notika pirms 
vairāk nekā 20 gadiem.  Pagājušajā gada maijā notika 

atgriešanās koncerts, kurš kuplināja daudz rokmūzikas 
mīļotāju un atbalstītāju, tāpēc šogad, turpinot tradīciju, 

visi tiek aicināt izbaudīt roka mūziku.
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā - 7.00 EUR,

pasākuma dienā - 10.00 EUR. Biļetes var iegādāties 
„Biļešu Paradīzes” kasēs un Skrundas kultūras namā.

Fotoalbuma ESMU SKRUNDĀ atvēršana

6.maijā pl.15.00 Skrundas kultūras namā tiks atklāts fotoalbums „Esmu 
Skrundā”. Uz pasākumu aicināts ikviens interesents. Albums tapis par godu 
Skrundas pilsētas 20 gadu jubilejai, un šis ir pirmais Skrundai veltītais fotoal-
bums.  Tajā iekļauti 23 fotogrāfu darbi, kā arī trīs autoru - Maldas Pornieces, 
Alda Zalgaucka un Intas Kamparas - dzejoļi. Albuma izdevējs ir Skrundas 
novada pašvaldība, producente - Ieva Benefelde, māksliniece, maketētāja 
- Anna Orniņa. Fotoalbuma prezentācija notiks arī Rīgā. 25.maijā pl.18.00 
ikviens interesents uz to aicināts Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Rīgā, Mārstaļu 
ielā 8. Ieeja muzejā no Alksnāju ielas.
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