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Labdien, lasītāj!

Samanta Seņko, Skrundas
vidusskolas VAM 12. klases
skolniece, jaunsardze
Simtgades novembris ir klāt. Pie
mājām tiek izkārti karogi, logos
deg sveču liesmas un pie sirds tiek
piespraustas sarkanbaltsarkanas
lentītes. Mēs svinam Latvijas simts,
kā arī atceramies un pieminam tos,
kuri bezbailīgi cīnījās, lai šodien katrs
no mums varētu teikt – manas mājas
ir Latvija, brīva Latvija.
Pēc pamatskolas beigšanas es
nezināju, kur mācīties tālāk. Bija
tik daudzas iespējas, tomēr es
paliku Skrundā. Nu jau Skrundas
vidusskolā, Valsts Aizsardzības
mācības programmā, rit mans
pēdējais mācību gads. Iestājoties
šajā programmā, es uzreiz arī iestājos
kustībā “Jaunsardze”. Sākumā tā bija
iespēja pamēģināt kaut ko jaunu, bet
šajā īsajā laikā, ko esmu pavadījusi
Jaunsardzē, es sapratu, ka esmu tur,
kur gribu būt. Ir uzskats, ka Jaunsardzē
notiek tikai militāra apmācība, tomēr tā
nav. Jaunsardzē tev iemāca būt īstam
savas zemes patriotam, viss pārējais
nāk tikai pēc tam.
Kas ir patriots? Kādām īpašībām
jāpiemīt patriotam? Vai vārdam “patriots”
ir definīcija? Nē! Mēs patriotismu katrs
varam paust citādāk. Kāds to turēs
klusībā pie sevis, kāds - rādīs darbos.
Tomēr visus vienos mīlestība pret savu
zemi. Daudzi jaunieši pat nesaprot
sarkanbaltsarkanās lentītes nozīmi,
ko spraužam pie apģērba. Viņi tā dara,
jo tā vajag. Arī es tā kādreiz darīju.
Tomēr Jaunsardzē mums iemāca,
kas noticis šais datumos, kāpēc forma
jāvalkā ar godu, kāpēc ir svarīgi būt
patriotam. Mēs, jaunsargi, varam
strādāt jebkurā profesijā, mums nav
jābūt karavīriem. Jaunsardzes mērķis
ir audzināt patriotisku paaudzi, lai
Latvija kā dižens ozols augtu mūžīgi.
Man patriotisms ir ne tikai dzimtenes
mīlestība, bet arī ticība latvju tautai.
Mēs svinam tikai pirmo simtgadi, un
daudzas vēl svinēsim. Mūsu tauta
1918. gadā iededza Latvijas mūžīgo
uguni, kuru neviens nespēs dzēst.
Skrundā katru gadu mēs atzīmējam
dažādus datumus - gan svētku dienas,
gan piemiņas dienas. Skrundas novads
uztur patriotisma garu katrā novada
iedzīvotājā, jo tikai tā mēs droši
zināsim, ka mūs te gaida.
Latvija ir manas mājas, drošā osta
un patvērums. Man nevajag doties
plašajā pasaulē laimi meklēt kā
Sprīdītim, mana laime ir šeit – Latvijā.
Te ir varenākās dziesmas un vienmēr
krāšņākās dejas, te ir stiprākā tauta
un skaistākā zeme. Mēs varam doties
tālumā, bet tāpat vislabāk vienmēr būs
mājās – Latvijā. Novembris ir pārdomu
mēnesis, tāpēc padomājiet, ko jums
nozīmē Latvija! Ko Latvija ir devusi
jums un ko jūs varat dot pretī?
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Paldies par godam padarīto!

Šis gads Latvijas vēsturē ir īpašs.
Tas ir gads, kad mūsu valsts atzīmē
savu 100. dzimšanas dienu. Jau kopš
Skrundas novada izveides ik gadu
Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā tiek pasniegti apbalvojumi
– Goda balvas un Pateicības raksti.
Goda balva ir augstākais Skrundas
novada domes apbalvojums, ko piešķir
par sevišķiem nopelniem novada labā.
Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība,
kā arī atsevišķi izcili darbi Skrundas
novada labā. Skrundas novada Goda
balva ir Skrundas novada domes Apliecinājuma raksts un Goda zīme komplektā
ar naudas balvu 50,00 EUR apmērā pēc
nodokļa nomaksas.
Pateicības raksts ir Skrundas novada
domes priekšsēdētājas rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par
sadarbību ar Skrundas novada domi.
Apbalvojumi tiks pasniegti svinīgā
pasākumā 17. novembrī Skrundas
kultūras namā un šogad tos saņems
13 novada iedzīvotāji.
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Goda balvas saņēmēji:

Lolita Grīnvalde – Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas
vadītāja. Goda balva tiek piešķirta par
pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu iedzīvotāju labā, ar mīlestību un sapratni
palīdzot senioriem.

Inese Pickaine – Skrundas vidusskolas skolotāja. Balvu saņem par Latvijas,
Skrundas un Skrundas vidusskolas vārda
popularizēšanu, iesaistot izglītojamos
starptautiskos projektos un konkursos.

Agris Sīlis – senioru deju kolektīva
“Virši” bijušais vadītājs. Par ilggadējo
ieguldījumu Skrundas kultūras dzīves
veidošanā un amatiermākslas attīstībā,
Skrundas novada vārda popularizēšanu
valsts mērogā.

Pateicības rakstu
saņēmēji:

Laima Stepanoviča – bioloģiskās
saimniecības “Torņkalni” īpašniece. Par
nesavtīgu atbalstu novada mazaizsargāto
iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanā un
palīdzību humānās pārtikas izdalē.
Rita Birģele – pensionāre. Par sirds
siltumu un dāsnumu, ik gadu dāvinot
pašas adītas zeķītes ne tikai mazuļiem
Kuldīgas slimnīcas dzemdību un bērnu
nodaļās, bet šogad zeķes saņēma arī
Skrundas VSAC seniori.
Nauris Gaiķis – z/s “Jāņkalni” īpašnieks. Par aktīvu iesaistīšanos pagasta
dzīvē un tehnisko atbalstu svētku organizēšanā.
Ints Folkmanis – pensionārs. Par
atbalstu Rudbāržu amatieteātrim, Skrundas vārda popularizēšanu filmējot,
fotografējot, apskaņojot un saglabājot
vēsturisko arhīvu nākotnei.
Ārija Avdjukēviča – pensionāre.
Par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu,
sakopjot “Vērpju” kapsētu Niedrē.
Uldis Freimanis – Raņķu pakalpojumu pārvaldes sētnieks. Par ieguldījumu
Raņķu pagasta pasākumu un svētku
organizēšanā.
Una Ziņģe – Skrundas vidusskolas
skolotāja. Par aktīvu darbu Eiropas
projektos un mērķtiecīgu darbu un dalību
konkursos.
Sandra Balcere – Jaunmuižas bibliotekāre. Par radošu un profesionālu
pieeju savu darba pienākumu veikšanā
un ieguldījumu Jaunmuižas iedzīvotāju
izglītošanā.
Māris Brūveris – Nīkrāces pamatskolas kurinātājs. Par atbildīgu un radošu
pieeju skolas estētiskās vides radīšanā.
Guna Liepa – Nīkrāces pamatskolas
saimniecības pārzine. Par aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas pasākumos
un par Nīkrāces pamatskolas vārda
popularizēšanu valsts mērogā.
Informāciju apkopoja
Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Pagastu ziņas

ĪSUMĀ

Iniciatīva “Latvijas
skolas soma”

8. un 9. novembrī Skrundas k/n ar
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu Skrundas novada skolēniem tiek
piedāvāti projektu teātra “Teātris un ES”
pasākumi. 8. novembrī pl. 15.00 k/n
mazajā zālē praktiska nodarbība “KĀ
UZŅEMT SAVU FILMU” (5.-6. klase).
Pateicoties straujajai informatīvo tehnoloģiju attīstībai, katram no mums šodien
ir iespējams uzņemt savu filmu. Mums
visiem ir pieejami jaunākās paaudzes
telefoni, kuri pietiekoši augstā kvalitātē
uzņem jebkuru video. Ir nepieciešams
tikai radīt kvalitatīvu saturu. Praktiskajā
nodarbībā režisors Armands Ekštets ne
tikai stāstīs un rādīs, bet arī iesaistīs
jaunos filmēt gribētājus praktiskā darba
procesā. Ko mēs darīsim? Mēs meklēsim
radošas idejas, iemācīsimies uzrakstīt
vienkāršu scenāriju, veidosim kadra plānu, atlasīsim aktierus, liksim aktieriem
darboties un tad to visu filmēsim – ar
vienkāršu telefonu. Pl. 16.00 k/n lielajā
zālē leļļu izrāde bērniem “SARKANGALVĪTE un VILKS”. Sarkangalvīte
nav parasta meitene. Viņa prot karatē,
dzied un mācās svešvalodas. Mežā
Sarkangalvītei ir daudz draugu, par kuriem viņa rūpējas un kurus aizstāv. Bet
kāpēc ceļš pie vecmāmiņas izrādās tik
noslēpumu pilns? Un no kā tad mežā visi
īsti baidās? Lelles veidojuši animācijas
studijas “Avārijas Brigāde” mākslinieki.
Režisors: Armands Ekštets. 9. novembrī
pl. 13.00 k/n mazajā zālē praktiska nodarbība “KĀ UZŅEMT SAVU FILMU”
(10.-12. klase). Pl. 14.00 k/n mazajā zālē
praktiska nodarbība “KĀ UZŅEMT
SAVU FILMU” (7.-9. klase). Ieeja –
bez maksas.

Eņģeļi pār Latviju

16. decembrī pl.15.00 Skrundas
kultūras namā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu notiks labdarības pasākums
“Eņģeļi pār Latviju”. Aicinām pieteikties
koncerta dalībniekus, lai kaut nedaudz
mēs visi kopā spētu palīdzēt kādam
bērniņam kļūt veselākam. Dalībniekiem
pieteikties pa t. 29359243.

Veselībai

3. decembrī Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrā, Kuldīgas iela
2, 1. stāvā, pieņems ginekoloģe Dr.
R.Vītola. Pacienta iemaksa EUR 4,27.
Bez maksas pacientiem ar uzaicinājuma
vēstulēm valsts apmaksātai dzemdes
kakla vēža profilaktiskajai pārbaudei
(vēstule derīga 3 gadus); sociālā dienesta
izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam; personām
ar 1. grupas invaliditāti u.c. Veselības
aprūpes finansēšanas likuma 6. pantā
noteiktās personu grupas. Pieraksts pa
t. 63331471.

Smeļas iedvesmu

25. oktobrī Skrundas novada sporta
organizatores Aivita Staņeviča un Ilona
Rītiņa piedalījās konferencē “Veselību
veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas prakses Latvijā”.
Šīs konferences mērķis bija ar labās
prakses piemēriem iedvesmot sporta
skolotājus, sporta organizatorus un
nevalstiskās organizācijas jaunu veselīga dzīvesveida veicinošu pasākumu
īstenošanai Latvijas novados. Ar reāliem
padarītiem darbiem un piemēriem iepazīstināja pārstāvji no Ķekavas un Ogres
novada, arī no Jēkabpils un Ventspils.
Dalībnieki uzzināja arī par programmu
“Bērnu vieglatlētika”.
Pasākums bija lietderīgs, jo sniedza
jaunas idejas un deva jaunu redzējumu,
kā to īstenot mūsu novadā. Galvenais
atzinums no konferences – vairāk veidot
pasākumus, kuros var piedalīties visa
ģimene, izglītot jau no mazotnes, ka
veselības pamatā ir kustīgs un aktīvs
dzīvesveids, kas jāsaglabā līdz sirmam
vecumam.
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Nīkrāces pagastā

Rudens mūs šogad ir lutinājis ar silto laiku, līdz ar to pļaušanas darbi turpinājās
pat oktobrī. Ikdienā pagasta centrā tiek grābtas lapas.
Atpūtas centrā seniori tika aicināti uz senioru pēcpusdienu „Man patīk rudens”,
pasākumā piedalījās mākslinieki no Aizputes – Imants Ozols un Mārtiņš Pētersons.
Notika radošā darbnīca, kur bija iespēja gatavot svētku galdam dekorus – dāvanas.
Nīkrāces bibliotēkā visu oktobri varēja skatīt enkaustikas nodarbībās veidoto
darbu izstādi, kā arī Irēnas Oses rokdarbu izstādi.
No 15. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notika „Labo darbu nedēļa 2018”. Labo
darbu veikšanā aktīvi iesaistījās gan paši mazākie, gan jau pieredzējuši labo darbu
veicēji. Arī Nīkrāces pakalpojumu pārvalde šogad iesaistījās šajā akcijā, aicinot
līdzdarboties pagasta iedzīvotājus, organizējot lapu grābšanas talkas pagasta kapos.
Nīkrāces sieviešu klubiņš “Vēsma” organizēja talku Baznīcas kapos. Savukārt
Nīkrāces pamatskolas skolēni sadarbībā ar sociālo darbinieci devās veikt labos
darbus pie Nīkrāces vientuļās pensionāres un vecākā pagasta iedzīvotāja. Nīkrāces
pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās savas skolas teritorijas sakopšanā.
Tika organizētas sacensības „Zolītē”, kurā par uzvarētāju kļuva Biruta Leikarte.
Viņa piedalījās Pasaules čempionātā dubultspēlēs sieviešu un vīriešu pāriem novusā. Čempionātā piedalījās dalībnieki no Vācijas, Krievijas, Igaunijas, Somijas
un Latvijas. Sieviešu pāru konkurencē Biruta Leikarte ar pārinieci kuldīdznieci
Ilzi Dziesmu iekļuva olimpiskā sešiniekā un ieguva 5. vietu. Sporta organizatore
piedalījās Erasmus+ Sporta Projekta „Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanas prakse Latvijā” noslēguma konferencē Ķekavā.
Nīkrāces pamatskolā skolēni organizēja interesantu Skolotāju dienas pasākumu,
kur skolotājiem bija jāveic dažādi uzdevumi. Par īpaši aktīvu darbu un izglītojošiem
pasākumiem Nīkrāces pamatskolas Ekopadome balvā saņēma aktīvās atpūtas pasākumu Laumu dabasparkā. Ir noslēdzies taku skrējiena seriāls “Stirnu buks 2018”.
Nīkrāces pamatskolas skrējēji piedalījās visos septiņos skrējienos un vērtējumā
“Visvairāk pārstāvētās skolu komandas” ieguva 5. vietu. Lepojamies un apsveicam
ar panākumiem!
Iestājoties tumšākam laikam, ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku aicinām atcerēties
par mazu, bet drošībai nozīmīgu lietu – atstarotāju. Vēl drošāk ir izmantot atstarojošās
vestes vai apģērbu, kurā iestrādāts atstarojošs materiāls. Atstarotāji jālieto, lai ceļu
satiksmes dalībnieki labāk varētu viens otru pamanīt, piemēram, lai autovadītāji
varētu pamanīt gājējus un velosipēdistus.
Saudzēsim sevi un savus tuviniekus, lietosim atstarotājus, lai būtu redzami diennakts tumšajā laikā!
Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāja
Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā

20. oktobrī notika Senioru pēcpusdiena “Ar gaismu sirdī”, kurā senioriem teicām
paldies par gadiem, kas bija un būs… Klausītājus ar skaistu koncertu priecēja Dita
un Justs, bija arī dejas un kopā būšanas prieks. Bibliotēkā vēl skatāma Aivara Vētrāja
foto izstāde “Dzelzceļa ielas impresijas”, kurā tverti mirkļi no Kuldīgas Dzelzceļa
ielas dzīves. Tas liek padomāt arī mums par raņķenieku dzīves fotoizstādes sagatavošanu, kā turpinājumu jau raņķenieku saietā redzētajiem darbiem.
Oktobra beigās aizkavējās plānotā pašvaldības ceļu greiderēšana un zāles pļaušana gar ceļmalām. Paldies zemju īpašniekiem, kuri nopļāvuši ceļmalas gar saviem
īpašumiem. Gada nogale ir laiks, kad tiek plānoti nākamā gadā veicamie darbi un
budžeta izdevumu tāmes.
Nav laika. Ir tikai mirkļi… Varbūt vēlies krāt mirkļus dziedot, dejojot vai spēlējot
teātri. Atsākot jauno pašdarbnieku sezonu, Raņķu pagasta pārvalde aicina pieteikties
dalībniekus folkloras kopā (vad. Zenta Dene), vokālajā ansamblī (vad. D. Pušīlova),
amatierteātrī (vad. R. Vilmane), deju kolektīvā.
Informāciju sagatavoja Ritvars Stepanovs,
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs

Notikumi Skrundas vidusskolā

Oktobrī savu darbību atsākuši skolas interešu izglītības pulciņi. Skrundas vidusskolā 2018./2019.m.g. darbojas kori, vokālie ansambļi, vokālā studija, tautas deju
grupas, lietišķās un vizuālās mākslas pulciņi, teātra studija, kokapstrādes pulciņš,
jaunie satiksmes dalībnieki, autoapmācība, robotika, jaunsargi, dažādas grupas
sportā (basketbols, veselības veicināšana, sporta spēles u.c.). Īpaši aicināti dalībnieki
tautas deju grupās un skolas 5. - 9. klašu korī.
22. septembrī TAEKVONDO nodarbību dalībnieki piedalījās “Salaspils kauss
TAEKVONDO 2018″ sacensībās. Savā svara un vecuma kategorijā Alise Rožkalne
(8.b) ieguva 1. un 3. vietu, Džesika Logina (8.b) ieguva 2. un 1. vietu, Elīza Beāte
Bolsunovska (7.a) ieguva 3. un 2. vietu, Markus Laenko (2.a) ieguva 3. vietu, Valters Silajāns (2.b) ieguva 3. vietu, Karlīna Druvaskalna (4.a) ieguva 3. un 2. vietu.
Sacensībām sagatavoja treneris Kalvis Saulītis.
Skolotāju diena Skrundas vidusskolā tika atzīmēta 5. oktobrī. Vecāko klašu
skolēni vadīja mācību stundas jaunāko klašu skolēniem, kā arī bija sagatavotas
īpašas nodarbības skolas skolotājiem. 12. oktobrī Skrundas kultūras namā notika
Skrundas novada Skolotāju dienai veltīts pasākums. Tika sumināti darba jubilāri. No
Skrundas vidusskolas – Una Blūma, Jana Kozjura, Aiva Čehoviča, Iveta Labunska,
Irina Fiļipova, Ligita Kučka un Ainārs Zankovskis.
8. oktobrī Skrundas vidusskolas telpās notika Valsts izglītības un satura centra
profesionālās pilnveides programmas “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona
vajadzībām” mācību seminārs topošajiem konsultantiem, starp kuriem ir arī Skrundas
vidusskolas skolotājas Inese Dabiņa un Inguna Berga. Programmu īsteno Latvijas
Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Programmas dalībnieki viesojās Skrundas vidusskolā, kur ekspertu vadībā vēroja abu skolotāju atklātās mācību
stundas un tās analizēja.
8. oktobrī Skrundas vidusskolas aktu zālē notika Skrundas vidusskolas 8.12. klašu, Nīkrāces pamatskolas 8.-9. klašu un Jaunmuižas pamatskolas 7.-9. klašu
izglītojamiem diskusija par karjeras virzību un izvēles ceļiem. Diskusiju vadīja
Niks Jansons. Pasākums notika Eiropas Savienības fondu darbības programmā
“Izaugsme un nodarbinātība”.
11. oktobrī Skrundas vidusskolas 2.- 4. klases skolēni tikās ar rakstnieci un
dzejnieci Inesi Zanderi. Pasākums notiek ar Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta
“Rakstnieks satiek lasītāju” atbalstu.
Informāciju sagatavoja
Skrundas vidusskolas direktora vietniece Inguna Berga
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Informācija iedzīvotājiem par valsts
nodrošināto juridisko palīdzību

Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts nodrošinātās juridiskās
palīdzības saņemšanas iespējām, nosacījumiem un kārtību. Valsts nodrošināto
juridisko palīdzību civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas
lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros)
var saņemt persona, kura:
● ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
● pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt
savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas
neatkarīgu apstākļu dēļ);
● atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Juridiskās palīdzības administrācija valsts nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim:
● Civillietās civiltiesiska strīda risināšanai ārpus tiesas un tiesā (piemēram, ģimenes tiesību jautājumos par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes
kārtības tiesību noteikšanu un tml., darba tiesību jautājumos, mantojuma tiesību
jautājumos par testamenta apstrīdēšana un tml., saistību tiesību jautājumos par
parāda piedziņu, līgumu atcelšanu un tml., lietu tiesību jautājumos, kā arī dzīvokļu
tiesību jautājumos).
● Administratīvajās lietās:
● bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;
● sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā, personai ar iesniegumu vēršoties tiesā
un administrācijai, pamatojoties uz tiesas lēmumu, norīkojot personai juridiskās
palīdzības sniedzēju.
Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietā vai administratīvajā
lietā bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai, administrācijā jāiesniedz aizpildīta valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa (pieejama: jpa.gov.lv),
kurai pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko
palīdzību (piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu), kā
arī dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu un lietas virzību.
● Kriminālprocesā personai jāvēršas ar lūgumu pie kriminālprocesa virzītāja
(izmeklētāja, prokurora vai tiesneša) ar lūgumu tai nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi.
Latvijas valstspiederīgajam (pilsonim vai nepilsonim) pastāv iespēja saņemt finansiālo atbalstu arī juridiskās palīdzības saņemšanai jautājumā par bērna aizgādības
tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs. No 2019. gada 1. janvāra valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība būs pieejama Satversmes tiesas procesā un plašākas
palīdzības saņemšanas iespējas būs personām, kuru ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, advokātu civilprocesa lietās (tas ir, lietās
par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā
neesošiem un lietās, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150
000 euro) . Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt: zvanot uz bezmaksas informatīvo
tālruni: 80001801, rakstot uz e-pastu: jpa@jpa.gov.lv vai mājas lapā: www.jpa.gov.lv.
Sagatavojusi: Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās palīdzības
nodrošinājuma nodaļas Juriskonsulte Zane Greidiņa

AS “SADALES TĪKLS” TURPINA ATJAUNOT UN
UZLABOT ELEKTROTĪKLU SKRUNDAS NOVADĀ
17. oktobrī Skrundas novada pašvaldībā viesojās AS “Sadales tīkls” pārstāvji –
korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs Aivars Slišāns, Rietumu tehniskās daļas
vadītājs Kristaps Kerve un Rietumu attīstības daļas vadītājs Māris Bērziņš.
Tikšanās mērķis bija informēt pašvaldības pārstāvjus par paveiktajiem darbiem
2018. gadā un pārrunāt turpmākos plānus līdz 2020. gadam. AS “Sadales tīkls”
pārstāvis Kristaps Kerve prezentācijā informēja par šogad realizētajiem objektiem
un darbiem, kas vēl jāpabeidz līdz gada beigām. Šajā gadā īstenoti 6 objekti - vidējā
sprieguma kabeļa un zemsprieguma kabeļa līnijas izbūve, gaisvadu līnijas izbūve,
kā arī četru transformatoru rekonstrukcija. Šobrīd noslēgumam tuvojas lielākā
objekta – apakšstacijas “Skrunda” - izbūve, kuru plānots pabeigt līdz gada beigām
un ekspluatācijā nodot nākamā gada sākumā.
Pašvaldības pārstāvji pauda prieku par jaunās apakšstacijas izbūvi, jo novadā
bija nepieciešama lielāka elektroenerģijas jauda, kuru iepriekš nevarēja nodrošināt
pietiekamā apjomā. Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš
uzsvēra, ka potenciālajiem investoriem ir svarīgi zināt, cik lielu jaudu būs iespējams
saņemt no jaunās apakšstacijas, ņemot vērā, ka netālu top uzņēmējdarbības laukums.
Lai uzlabotu elektroapgādi Skrundas novadā, 2019. gadā plānots realizēt 6
projektus. Novada teritorijā turpināsies apjomīga vidējā sprieguma 20kV gaisvadu
elektrolīniju pārbūve. Elektrolīnijas tiks atjaunotas 20 km garumā, bet 7 km garumā
elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām. Papildus paredzēts rekonstruēt
vai izbūvēt jaunas 6 transformatoru apakšstacijas un izbūvēt jaunas zemsprieguma
kabeļu līnijas 1,5 km garumā. Elektrotīkla pārbūve norisināsies Rudbāržu, Raņķu
un Skrundas pagastā.
Tika pārrunātas arī ieceres 2020. gadam, kad AS “Sadales tīkls” plāno atjaunot vidēja sprieguma elektrolīniju, kas stiepjas no Raiņa ielas Skrundā līdz Pumpuriem un
no Pumpuriem līdz Jaunmuižai. Vidējā sprieguma elektrolīnijas paredzēts rekonstruēt
arī pie Videniekiem un apvidū starp Kušaiņiem un Garūdenes upi. Zemsprieguma
elektrolīnijas pārbūve norisināsies Cieceres apkaimē, Skrundā – Celtnieku un Priežu
ielas apkaimē, Kušaiņos un pie Bračām. Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls”
realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus, jo, tikai savlaicīgi
un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem nodrošināt
nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi.
Aivars Slišāns informēja, ka līdz 2022. gadam plānots visā Latvijā uzstādīt viedos
elektroenerģijas skaitītājus, tādējādi optimizējot resursus un izmaksas. Latvijā lielākā daļa no tīkliem ir gaisvadu līnijas. Uzņēmums nepārtraukti strādā, lai klientiem
uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un mazinātu bojājumu ilgumu. Ņemot
vērā, ka Latvijas teritorija ir mežaina, gadā vienam klientam bojājuma vidējais ilgums kopš 2014. gada ir samazinājies vairāk nekā divas reizes. AS “Sadales tīkls”
pārstāvji iesaka pēc iespējas vairāk izmantot pašapkalpošanās portālu www.e-st.lv,
kurā atrodami gan iesniegumi, gan cita informācija. Portāls tiek nepārtraukti attīstīts
un tajā tiek ievietota jauna informācija, uzlabota tā funkcionalitāte.
Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
Tatjana Smirnova, AS “Sadales tīkls” preses sekretāre
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SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”
jautājumi

Dome sniegs galvojumu SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, projekta “Siltumtrases
rekonstrukcija Skrundas pilsētā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/018, īstenošanai 2019. gadā. Dome nolēma slēgt
vienošanos ar SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41203022001, par
grozījumiem pie noslēgtā līguma par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu
sniegšanu.

Administratīvie
jautājumi

Dome atļāva p/i “Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs” sniegt novada iedzīvotājiem medicīniskos maksas
pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba
laika. No 1. novembra Dome apstiprināja
šādus p/i “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” maksas pakalpojumus
medicīniskajām manipulācijām (bez
medikamentiem un pārsienamajiem

2018. gada 2. novembris

2018. gada 25. oktobra domes sēde

materiāliem). Ar ģimenes ārsta vai ārsta
speciālista nosūtījumu/rekomendācijām:
injekcija muskulī EUR 1,50; injekcija
vēnā ar šļirci EUR 3,00; pārsiešanas
(ilgstošas aprūpes brūcēm) EUR 2,50;
diegu izņemšana ar pārsiešanu EUR
3,00; skavu izņemšana ar pārsiešanu
EUR 5,00; inhalācijas ar inhalatoru
EUR 2,00. Bez ģimenes ārsta vai ārsta
speciālista nosūtījuma/rekomendācijām:
glikēmija asinīs (no pirksta) EUR 1,00;
arteriālā asinsspiediena noteikšana EUR
0,30; ērces izņemšana EUR 1,50; pārsiešanas EUR 2,50.
Dome atbrīvoja no maksas par pakalpojumu Skrundas novada trūcīgās ģimenes (personas), uzrādot p/i “Sociālais
dienests” izsniegto izziņu, bērnus līdz 18
gadu vecumam, represētās personas un
1. gr. personas ar invaliditāti.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības iestādes “Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centrs” nolikumu.
Dome nolēma par p/i “Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs”
direktores pienākumu izpildītāju ar
12.11.2018. iecelt Staņislavu JERŠOVU

(profesijas kods 1120 01), slēdzot ar viņu
vienošanos par papildu darbu veikšanu
uz noteiktu laiku no 12.11.2018. līdz
no prombūtnes (bērna kopšanas atvaļinājuma) atgriežas Guntra NEILANDE,
nosakot darba laiku – 20 stundas nedēļā,
kas atbilst 0,5 slodzei, kā p/i “Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrs”
direktore, saglabājot viņas ārsta palīdzes
amatu uz 0,5 slodzi, veicot attiecīgos
grozījumus darbinieka darba līgumā.
Dome nolēma izsniegt licenci Levitai
TULEIKO programmas ,,Mūsdienu
dejas’’ īstenošanai līdz 2020. gada
1. novembrim.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
8/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”.
Dome apstiprināja ar Goda balvu un
Pateicības rakstiem apbalvojamo cilvēku
sarakstu (skat. 1. lpp).

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome pagarināja ar SIA “Viesturi AZ”
(reģ. Nr. 41201006695, adrese: Liepājas

iela 43A, Skrunda, Skrundas novads)
telpu (kopējā platība 77 m2) Liepājas ielā
13, Skrundā, Skrundas novadā, nomas
līgumu uz pieciem gadiem, nosakot
nomas maksu 2,28 EUR/m2 (divi euro,
divdesmit astoņi centi) mēnesī un PVN
likumos noteiktā kārtībā un apmēros.
Ar vienu personu uz vienu gadu Dome
pagarināja garāžas (kopējā platība 35,36
m2) Pils ielā 12, Skrundā, Skrundas
novadā, nomas līgumu.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
939,27 EUR (deviņi simti trīsdesmit
deviņi euro, divdesmit septiņi centi)
nekustamo īpašumu - zemi „Vizbuļi”,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, ar
kopējo platību 1,45 ha.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
- dzīvokli Jubilejas ielā 3-17, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā, ar kopējo
platību 74,50 m2. Dome grozīja nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Pumpuri”-28,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
atmaksas grafiku, nosakot vienpadsmit
mēnešu termiņu pilnīgai apmaksai.

3

Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Robežnieki” Nīkrāces pagastā zemes ierīcības
projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ.
Dome apvienoja nekustamos īpašumus
Cieceres ielā 23, Ciecerē, un Cieceres
ielā 21B, Ciecerē un apvienotajiem
īpašumiem piešķīra adresi Cieceres iela
23, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve. Dome uz pieciem gadiem iznomāja vienai personai
zemes vienību 0,0038 ha platībā Dārza
ielā 9, Rudbāržos, lietošanas mērķis 1104 – transportlīdzekļu garāžu apbūve.
Dome nolēma papildināt Skrundas
novada domes 30.08.2018. sēdes (prot.
Nr. 11, 11.§) lēmumu “Par nekustamā
īpašuma “Vakara ielas armijas bāze”,
Skrundā, Skrundas novadā, sadalīšanu”.
Informāciju apkopoja
Kristīne Vērdiņa-Jackeviča

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Skrundā, Skrundas novadā 2018. gada 27. septembrī Nr. 7/2018

APSTIPRINĀTI ar Skrundas novada domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 12, 8.§)
Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012
„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs,
kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”
sagatavošanas grupā,

Izdarīt Skrundas novada pašvaldības
2012.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „ Bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība

Skrundas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas
izglītības programma” šādu grozījumu:
papildināt noteikumus ar 7.¹punktu

šādā redakcijā:
“7.¹ Bērnu reģistrāciju uzņemšanai
pirmsskolas izglītības grupās pie skolām veic:

7.¹1.Skrundas vidusskolā 6.gadīgo
bērnu obligātajā sagatavošanas grupā,
7.¹2.Nīkrāces pamatskolā pirmsskolas
grupā un 5.,6.gadīgo bērnu obligātajā

7.¹3.Jaunmuižas pamatskolā pirmsskolas grupā un 5.,6.gadīgo bērnu obligātajā sagatavošanas grupā.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2018

“Grozījums Skrundas novada pašvaldības 2012.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma””
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai vecāki, kuru bērni apmeklē pirmsskolas grupas pie skolām, iesniegumu par uzņemšanu atbilstošajā
pamatojums
pirmsskolas grupā uzreiz adresētu attiecīgās iestādes vadītājam.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Informācija par plānoto saistošo noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos tiek izdoti, pamatojoties uz LR likuma ,,Par pašvaldībām’’ 43. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, un
Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu un Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu. Grozījumi saistošajos noteikumos tiek izdoti ar mērķi nodrošināt
iedzīvotājiem vienkāršāku bērnu pirmsskolas grupā pie skolas pieteikšanās procedūru. Pirmsskolas grupās pie skolām jau vairākus gadus neveidojas rindas
un, analizējot bērnu dzimstības rādītājus, arī turpmākos sešus gadus netiek prognozēts, ka varētu rindas veidoties. Tāpēc, lai vecākiem nebūtu jāiesniedz
divi iesniegumi: viens skolā, otrs pašvaldībā, nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos un turpmāk vecāki par uzņemšanu pirmsskolas grupā
pie skolām iesniegumu adresē uzreiz iestādes vadītājam.
Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba vietas. Saistošo noteikumu izpilde finansiāli neietekmēs pašvaldības budžetu.

Informācija par saistošo noteikumu projekta ieSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz pirmsskolas apmācības programmu izglītojamajiem un viņu vecākiem. Netiek prognozēta šo
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošo noteikumu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā laikrakstā un ievietoti Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv. Saistošo noteikumu projekts
neskar administratīvās procedūras.
Konsultācijas bijušas ar Skrundas novada izglītības iestāžu vadītājiem.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem oktobrī
Nepieskata dzīvniekus

Arī oktobrī vairākiem dzīvniekiem
nav klājies viegli. Kāds suns pieklīdis
Jaunmuižā, bet kopā ar Rudbāržu pagasta pārvaldi apsekota kāda mājsaimniecība, kurā, iespējams, tiek pārkāpti dzīvnieku labturības noteikumi. 8. oktobrī
saņemta informācija, ka Skrundā, Smilšu
ielā, vairākas dienas klaiņojis kāds paliels suns. Suņa īpašnieks noskaidrots.
Oktobrī vairāki klaiņojoši kaķi nogādāti
Saldus dzīvnieku patversmē “Oposums”.

Sadarbojas ar citiem
dienestiem

Oktobrī meklēta kāda meklēšanā esoša persona. 6. oktobrī saņemts izsaukums
uz kādu māju Skrundā, Liepājas ielā,
kur kāds vīrietis esot ielauzies dzīvoklī.
Aizbraucot uz notikuma vietu, vīrietis
tika aizturēts un nogādāts Valsts policijā.
10. oktobrī saņemta informācija par kādu
vīrieti, kurš atrasts miris. Palīdzēts informāciju nododot kompetentām iestādēm.
21. oktobrī palīdzēts bāriņtiesai apsekot
kādu dzīvokli Rudbāržos. Iesaistīta arī
Valsts policija. 22. oktobrī saņemta
informācija, ka netālu no Ikaišiem, uz
lauka, bija beigta mežacūka. Paziņots
Pārtikas un veterinārajam dienestam.

SKRUNDA

Pārkāpj noteikumus

Vairākiem cilvēkiem aizrādīts par
smēķēšanu neatļautā vietā. 4. oktobrī
Jaunmuižā konstatēta nesaskaņota
mežizstrāde. Apstākļi tiek noskaidroti.
Vairāki cilvēki sabiedriskā vietā bijuši
alkohola reibumā vai to lietojuši neatļautā vietā. 10. oktobrī saņemta informācija,
ka Jaunmuižas pagasta teritorijā smagās
mašīnas pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu. 11. oktobrī saņemta informācija par
kādu automašīnu, kuras vadītājs apdraud
citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Zog

Oktobrī Skrundā notikušas vairākas
zādzības. Vainīgās personas tiek noskaidrotas. 8. oktobrī saņemts izsaukums
Skrundā, Liepājas ielā, kur kādam vīrietim kopīgas iedzeršanas laikā tikusi
nozagta soma, kura bijusi pilna ar gaļas
produktiem.

Pārbauda dokumentus

Oktobrī pārbaudīti vairāki makšķernieki, vai viņiem ir attiecīgās atļaujas
makšķerēt konkrētajās vietās.

Nodrošina kārtību

6. oktobrī Skrundas pašvaldības policija palīdzēja nodrošināt sabiedrisko
kārtību 13. Saeimas vēlēšanu dienā.
Vairākiem auto vadītājiem, kuri mašīnas
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Pašvaldības pārstāvji
klātienē vērtē paveikto
uzņēmējdarbības laukumā

novietojuši nepareizās vietās, izteikts
mutvārdu aizrādījums.

Apseko teritoriju

3. oktobrī apsekojot Skrundas pilsētas
teritoriju, konstatētas vairākas nesakoptas vietas. 10. oktobrī O. Kalpaka ielā
pamanīts, ka kādā īpašumā notikusi nelikumīga iekļūšana. Vainīgās personas tiek
noskaidrotas. 27. oktobra naktī uz ielas
pamanīti vairāki nepilngadīgi jaunieši,
kuriem bija jābūt mājās.

Saņem sūdzības

15. oktobrī saņemta sūdzība par kādas
daudzdzīvokļu mājas kaimiņiem Skrundā, Raiņa ielā. Šai pašā dienā sūdzība
bijusi par kādu kaimiņieni Skrundā, O.
Kalpaka ielā, kura aiz sava suņa sabiedriskā vietā nevācot suņa izkārnījumus.
Kāds Nīkrāces pagasta daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotājs piesārņo mājas apkārtni, slaukot gružus ārā pa balkonu.
27. oktobrī ziņots par kādu jaunieti, kurš
izturējies agresīvi.

Palīdz

25. oktobrī palīdzēts kādai sievietei
izbraukt mašīnu no negadījuma vietas.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

15. oktobrī Skrundas novada pašvaldības pārstāvji
kopā ar SIA “Baltijas būve” pārstāvi Dzintaru Mustu
apsekoja degradēto teritoriju Kalna ielā 17, Skrundā,
kur top uzņēmējdarbības laukums.
Pavasarī šo teritoriju klāja krūmi un būvgruži. Lai to
sakārtotu, pašvaldība iesaistījās Interreg V-A LatvijasLietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.
gadam projektā LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē - labākai
nākotnei!” (Clean Brownfields). Līgums par darbu
veikšanu tika noslēgts šā gada 4. septembrī. Teritorija
ir atbrīvota no krūmu apauguma, būvgružiem, ir veikti
zemes planēšanas darbi, tiek sakārtota meliorācija,
lai teritorijā nekrātos ūdens. Kad darbi būs pabeigti,
uzņēmējiem un investoriem būs pieejams plašs
uzņēmējdarbības laukums, kura kopējā platība
ir vairāk nekā 11 ha un kuras tuvumā būs iespējas
pieslēgt nepieciešamo elektrības jaudu, blakus ir arī
gāzes vads un dzelzceļš.
Teksts: Zane Eglīte,
Skrundas novada pašvaldības Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

NĪKRĀCE
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SKRUNDA
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SKRUNDAS NOVADS
Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti
www.skrunda.lv

4. oktobrī Skrundas novada pašvaldībā domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, Izglītības nodaļas vadītāja Inga
Flugrāte un jaunatnes darbiniece Baiba
Eversone tikās ar Latvijas Universitātes
pārstāvjiem - rektoru Indriķi Muižnieku,
reģionālā centra vadītāju Guntu Kraģi un
Ventspils un Kuldīgas filiāļu direktori
Rutu Karloviču.
Tikšanās laikā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece
un Latvijas Universitātes rektors Indriķis
Muižnieks parakstīja sadarbības līgumu,
kurā paredzēta novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšana, mūžizglītības koncepcijas īstenošana.
Līgums paredz jaunu speciālistu
piesaisti, studentu nodrošināšanu ar
prakses iespējām pašvaldības iestādēs
un uzņēmumos, sadarbību konferenču
un semināru organizēšanā, kā arī piedalīšanos LU organizētajās apmācībās,
pedagogu pārkvalifikācijas iespējas u.c.
pasākumus.
Ruta Karloviča uzssvēra, ka piedā-

Rudbāržu bibliotēkā

vājumu grozs pieaugušo un karjeras
izglītībai ir ļoti plašs, no kura pašvaldības visbiežāk izvēlas dažādas iespējas
gan skolēniem, gan pieaugušajiem,
karjeras konsultantiem, pedagogiem,
arī vecākiem.
Domes priekšsēdētāja atzīmēja, ka
darīs visu, lai novadā būtu labi pedagogi,

lai varam piedāvāt skolēniem labu izglītību un sniegt izaicinājumu jaunajiem
pedagogiem, kas varētu strādāt šeit,
Skrundas novadā.
Teksts un foto: Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skrundas bibliotēkā

Skrundas pilsētas bibliotēka aicina piedalīties Latvijas valsts simtgadei
veltītas rakstaino cimdu un zeķu izstādes
”Rakstu raksti simtgadei” veidošanā,
atnesot savus rakstainos cimdus un zeķes
uz Skrundas pilsētas bibliotēku līdz 9.
novembrim! Lūdzam pievienot klāt informāciju par cimdu un zeķu darinātāju!
Gaidīsim Skrundas pilsētas bibliotēkā!
No 13. līdz 30. novembrim Latvijas valsts simtgadei veltītā rakstaino

Novada
dzimtsaraksts ziņo
Oktobra mēnesī iedzīvotāju
skaitu papildinājusi meitenīte
Veronika. Lai laimīgi vecāki un
mīlēta un lolota aug mazulīte!
Laulības noslēguši trīs pāri,
un atzīmēta viena laulību
jubileja.

18. novembrī pl. 14.00 pie Skrundas kultūras nama sāksies “Pārsteigumu
pārgājiens”. Dāvināsim Latvijai dzimšanas dienā noietos veselības kilometrus, jo
vairāk par visu tai vajadzīga vesela, aktīva un vienota tauta. Nūjotāji un pastaigu
mīļotāji - tas ir Jums! Aicinām ikvienu - gan lielu, gan mazu, kopā ar ģimeni,
draugiem vai domubiedriem! Mazākiem bērniem ceļu pieveikt var palīdzēt
“dipdaps” vai pastaigu rati. Aptuvenais pārgājiena garums 5 km. Pārgājiena
laikā dažādi pārsteigumi, uzdevumi un loterijas. Uz tikšanos!
25. novembrī pl. 17.00 Skrundas k/n lielajā zālē Vārmes amatierteātris “Es
un Tu”ar Evitas Sniedzes lugas “Tie paši oši” iestudējumu. Izrāde par šodienu
laukos, par ikdienas problēmām, ar kurām saskaramies – kaimiņu attiecībām,
jauniešu aizbraukšanu, vietējā pagasta dzīves situācijām, un pāri tam attiecību
samezglojumi, likteņa pavērsieni, izvēles. Režisore: Lida Čevere. Ieeja – bez
maksas.
26. novembrī pl. 16.00 Skrundas k/n animācijas filma „Nozagtā princese”.
Ieeja: EUR 1,00. Pl. 18.00 latviešu spēlfilma “Tēvs nakts“ Pēc Ineses Zanderes romāna “Puika ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu” motīviem tapusi
filma par Žaņa Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus Otrā pasaules kara
laikā un bērna pieaugšanu traģiskā vēstures situācijā. Režisors: Dāvis Sīmanis
jr. Lomās: Artūrs Skrastiņš, Ilze Blauberga, Leonīds Lencs, Matīss Kipļuks.
Ieeja: EUR 3,00.
1. decembrī pl. 21.00 Skrundas kultūras namā disko “Kurši”. Savus fanus
un mūzikas draugus priecēs arī diskotēkas “Kurši” dīdžeji, kuri bija populāri
pirms vairāk nekā divdesmit gadiem. Aicinām tērpties disko stilā – labākajiem
tērpu autoriem pārsteigumu balvas! Ieejas maksa - 5 EUR. Galdiņus rezervēt
pa t. 63331556.

Rudbāržos

doties Kazdangas centrā, jaunsargiem
bija iespēja noskatīties Kurzemes autorallija ātrumposmu. Pēc vakariņām
sākās iekštelpu aktivitātes – tika šauts
ar pneimatisko šauteni, mācīta ierindas
mācība, veiktas dažādas stafetes un
spēlētas sporta spēles. Nometnes noslēguma dienā pēc rīta rosmes un brokastīm
jaunsargi iepazinās ar NATO šķēršļu
joslu un pēc tam devās kārtot sporta normatīvus – kross, bumbiņas mešana, 60
m skrējiens. Visas nometnes dienas tika

pavadītas ļoti interesanti un izglītojoši.
Katru dienu tika iegūtas zināšanas un
pārbaudīti spēki. Katrs jaunsargs mājās
devās ar pozitīvu noskaņojumu, zināšanām un atmiņām, un prieku par jauniem
draugiem. Nometni rīkoja jaunsargu
instruktors Kaspars Rudītis.
Informāciju sagatavoja
Samanta Seņko, Skrundas vidusskolas Valsts aizsardzības mācības
12. klases skolniece

Bibliotēku ziņas novembrim

8. novembrī pl. 16.00 „Izzini Rudbāržu vēsturi!”. Uz tematisku pasākumu
aicināti Rudbāržu jauniešu klubiņa
dalībnieki.

Notikumu kalendārs

Skrundā

Skrundas un Aizputes jaunsargu vienības piedalās nometnē Kazdangā

No 12. - 14. oktobrim Kazdangā notika jaunsargu nometne, kurā piedalījās 35
jaunsargi no Skrundas, Nīkrāces, Kazdangas un Aizputes. Ierodoties nometnē,
jaunsargi tika iepazīstināti ar drošības
instruktāžu, tad nometne tika iekārtota
vakara aktivitātēm. Līdz vakariņām
jaunsargi paspēja veikt orientēšanās
distanci grupās līdz pieciem jaunsargiem
pa Kazdangas centru, iepazīstoties ar tās
skaistajām vietām. Pēc vakariņām notika
ierindas mācība – jaunsargi praktizējās
pildīt dažāda veida komandas ierindā.
Vakara noslēgumā jaunsargi tika sadalīti
komandās, lai piedalītos stafetēs, klinšu
kāpšanā, ieroču AK-4 salikšanā un
izjaukšanā, kā arī atkārtoti tika apgūti
dažādi mezgli, lai nākamajā dienā varētu
nodarboties ar sporta tūrismu. Nometnes
otrās dienas rīts sākās ar rīta rosmi, lai
kārtīgi pamostos un sagatavotos aktivitātēm visas dienas garumā. Pabrokastojuši
jaunsargi devās pārgājienā pa Kazdangas parku, lai liktu lietā savas iegūtās
zināšanas – tika sieti mezgli, spriegotas
virves un veidotas trases, kuras pēc tam
paši jaunsargi pārvarēja. Laiks bija ļoti
saulains un silts, tāpēc pēc pusdienām
visi devās atpakaļ uz nodarbību vietu,
lai turpinātu iesāktās aktivitātes. Pēc
nodarbības jaunsargi noņēma iekārtoto tūrisma trasi, sakārtoja ekipējumu
līdzņemšanai un turpināja pārgājienu
apkārt Kazdangas Dzirnezeram. Iero-

2018. gada 2. novembris

cimdu un zeķu   izstāde ”Rakstu raksti
simtgadei”.
29. novembrī pl. 13.00 Skrundas
pilsētas bibliotēka aicina uz tikšanos
ar dzejnieci, dziesminieci un režisori
Maiju Kalniņu.

Raņķu bibliotēkā

No 5. novembra līdz 31. decembrim
Ritvara Stepanova spēļu mašīnu kolekcijas izstāde.

Skrundas bērnu
bibliotēkā

14. novembrī „Rīta stunda”. Pasākums Skrundas vidusskolas skolēniem
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros.
Līdz 16. novembrim „100 stiprie vār-

di Latvijai”. Sagaidīsim Latvijas simtgadi, ietērpjot svētku rotā bibliotēku.
Mums katram ir kāda īpaša lieta, vieta
vai notikums, kas sniedz prieku un lepnumu par to, ka dzīvojam šajā zemē. Nāc
uz bibliotēku, uzraksti šo īpašo vārdu uz
kādas no zvaigznītēm un liec tai iemirdzēties kopā ar citām! Lai visi, kuri ies
garām mūsu bibliotēkai, redz, cik ļoti
mīlam un lepojamies ar savu Dzimteni!
Gaidīsim jūs katru dienu!

Nīkrāces bibliotēkā

Līdz 30. novembrim Irēnas Oses
rokdarbu izstāde.
8. novembrī pl. 12.00 Lasītāju klubiņa tikšanās.

Mūžībā pavadīti mūsu novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

ILGA LIŅĶE

19.07.1951.

30.09.2018.

EDUSRDS BRAŽELIS

09.08.1947.

02.10.2018.

JĀNIS DENIS

03.02.1948.

10.10.2018.

ANDRIS LABUNSKIS

07.08.1952.

14.10.2018.

RIHARDS PATVALDNIEKS

13.07.1935.

16.10.2018.

VLADIMIRS LAPINS

09.01.1951.

14.10.2018.

MĀRIS TRUKŠĀNS

22.04.1968.

21.10.2018.

DZIDRA IRMA GRĪNBERGA

21.02.1929.

21.10.2018.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde
(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

8. novembrī pl. 16.00 Rudbāržu jauniešu klubiņa jaunieši un bērni dosies uz
Rudbāržu bibliotēku, lai uzzinātu vairāk par Rudbāržu vēsturi.
11. novembrī no pl. 10.00 Rudbāržu k/n izstāde “RUDBĀRŽI LAIKU
LOKOS”. Izstādē būs apskatāmi rudbāržnieku Dagnijas Grundbergas, Dzintara
Strauta un Mārītes Krūzes fotogrāfijas un novadpētniecības materiāli par Rudbāržu vēsturi, notikumiem un rudbāržniekiem. Izstāde būs apskatāma līdz 19.
novembrim. No pl. 12.00 – Inta Folkmaņa īsfilmas par dažādiem notikumiem
Rudbāržu pagastā; pl. 14.00 literāri muzikāla programma - dzeja, proza, atjautības uzdevumi, konkursi, balvas un sadziedāšanās “SIMTGADES STĀSTI
UN DZIESMAS” kopā ar rakstnieci Daci Judinu, komponistu Arturu Nīmani
un dziesminieku Ginteru Cepurīti. Aicinām pasākuma dalībniekus piedalīties
pasākumā arī ar savu devumu. Tas var būt cienasts, savu rokdarbu parādīšana
vai arī dziesmas dziedāšana. Sīkāka informācija pie kultūras darba organizatores
Lienes. Ieeja – bez maksas.
18. novembrī pl. 17.00 Rudbāržu muižas Varoņu zālē Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā teiksim paldies aktīvākajiem
pagasta ļaudīm. Pasākumā piedalīsies pūtēju orķestris „Saldus” un dzejnieks
Harijs Krūze. Pirms pasākuma aicinām iedegt katrs savu līdzpaņemto svecīti,
izgaismojot muižas apkārtni. Pl.18.00 Svētku salūts. Pl. 23.30 Rudbāržu sporta
zālē svētku balle kopā ar grupu „Ēnas”. Ieeja – EUR 3,00. Galdiņus var rezervēt
pa t. 29578722.
24. novembrī pl.12.00 Rudbāržu sporta zālē notiks “Lielā stafete’’. Sīkāka
informācija vēl sekos.
2. decembrī pl. 16.00 Rudbāržu kultūras namā viesosies Vaiņodes amatierteātris “KURATIEŠI” ar A. Niedzviedža lugu “Meklēju omi...opim”. Režisore
- Inga Ezeriete. Ieeja – bez maksas

Raņķos

6. novembrī pl. 17.00 Raņķu pasākumu zālē notiks radošā nodarbība ziepju
gatavošanā, kur mācīsimies izgatavot skaistas un smaržīgas ziepes.
11. novembrī pl. 11.00 “Sudmalnieku birzī” notiks Lāčplēša dienai veltītas
sporta spēles, kur katrs varēs izmēģināt savas prasmes un spējas fiziskās
aktivitātēs.
16. novembrī pl. 19.00 Raņķu pasākumu zālē notiks Latvijas simtgadei veltīts
pasākums un koncerts, kurā piedalīsies Liepājas Tautas mākslas un kultūras
centra vīru vokālais ansamblis “Dziedonis” ar koncertprogrammu “Mūžam šai
zemē”, kā arī tiks sveikti tie pagasta iedzīvotāju izvirzītie cilvēki, kuri ir devuši
ieguldījumu pagasta saimnieciskajā, sabiedriskajā, sporta, kultūras, labdarības
vai citā Raņķu pagastam nozīmīgā jomā. Pēc pasākuma mirklis sarunām un
ugunīgs pārsteigums.

Nīkrācē

11. novembrī pl. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā “SIMTGADES STĀSTI UN
DZIESMAS” literāri muzikāla programma – dzeja, proza, atjautības uzdevumi,
konkursi, balvas un sadziedāšanās. Aicinām pasākuma dalībniekus piedalīties
pasākumā arī ar savu devumu. Tas var būt cienasts, savu rokdarbu parādīšana
vai arī dziesmas dziedāšana. Sīkāka informācija pie kultūras darba organizatores Ingas. Pēc pasākuma kursēs transports uz Lēnām. Godināsim Latvijas
brīvības cīnītājus pie piemiņas sienas O. Kalpaka bataljona cīnītājiem par godu
neatkarīgās Latvijas valsts uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto
Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī.
18. novembrī pl. 18.00 Nīkrāces atpūtas centrā filma “Homo Novus”.
Romantiska komēdija, kura veidota pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem.
Aicinām iedegt sveces pirms filmas pie atpūtas centra un vienoties labās domās
un vēlējumos mūsu valsts dzimšanas dienā.
Pēc filmas no Dzeldas pieturas kursēs transports uz Skrundu. Pievienosimies
lāpu gājienam ar savām uzpildītām lāpām, noskatīsimies koncertu pie baznīcas
un noslēgumā uguņošanu.
No 3. līdz 7. decembrim no pl. 12.00 līdz pl. 16.00 Nīkrāces atpūtas centrā
“Svētku dāvanu darbnīca”. Gatavosimies Ziemassvētkiem dažādās nodarbībās –
izgatavosim vilnas gleznas, apsveikuma kartītes enkaustikas un kvilinga tehnikā,
vecām lietām dosim jaunu dzīvi, cepsim svētku cepumus.

Svecīšu vakars Skrundas novada kapsētās

24. novembrī Skrundas pilsētā: pl.15.00 - Sila kapos;
pl.16.00 - Baznīcas kapos.
Mirušo piemiņas dienā 24. novembrī aicinām nolikt svecītes arī Raņķu,
Nīkrāces un Skrundas pagastu kapsētās.
Aicinām sakopt piederīgo kapa vietas!

