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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas
novada domes priekšsēdētāja
Kur paliek laiks? Kas tajā paliek?
Steidzas laiks vai steidzamies mēs?
Jautājumi, kurus uzdodam sev, gadam
aizritot. Šķiet, – pavisam nesen domājām, ko mums atnesīs 2019. gads,
kādas apņemšanās tas piepildīs. Gads
noslēdzas, un aizejošais laiks tajā
ieraksta padarītos darbus. Kāds bijis
Latvijas otrās simtgades pirmais gads?
Vai tas licis sastapt cilvēkus un izdzīvot
notikumus, kas likuši skumt vai smaidīt,
dusmoties vai pieņemt?
Mans aizvadītais gads bijis piepildīts
daudzām dzīves mācībām. Tajās esmu
mācījusies pieņemt cilvēku dažādos
prātus, atbalstu, uzmundrinājumu, dusmas un izdošanos. Esmu gandarīta par
atjaunoto bērnudārzu mūsu mazuļiem,
par rotaļu laukumu Skrundā, par iedzīvotāju iniciatīvām, uzlabojot savu dzīves
vidi, par kopā stādītiem rododendriem,
par apakšstacijas “Skrunda” atklāšanu,
par sakārtotajām telpām vidusskolā,
par Nīkrāces skolēnu nerimstošo vēlmi
izzināt pasauli, par aizsardzības ministra
mērķi dibināt kadetu skolu Rudbāržos,
par pasākumiem, kas liek domāt, ka
aizvadīta labākā diena mūžā, par zemessargu kopto “Mežaini”, par pastaigu taku
Ventas malā, kur domāto sešu tūkstošu
apmeklētāju vietā pabijuši divdesmit
pieci tūkstoši, par Skrundas klētniekiem,
kuri spēj iepriecināt un pārsteigt ar savu
radošumu. Es atskatos uz aizejošā gada
dienām un vēlreiz gūstu pārliecību tam,
cik daudz spējam izdarīt kopā brīžos, kad
katrs ES, ejot uz vienu mērķi, pārvēršas
par MĒS un MUMS.
Viss, ko kopīgiem spēkiem esam
darījuši un darām, padara mūs par
līdzvērtīgiem spēlētājiem arī novadu
apvienošanas spēlē. Skrundā, Nīkrācē,
Rudbāržos, Raņķos, Jaunmuižā dzīvo
un dzīvos cilvēki. Piederība, dzimta,
ģimene – tās ir pamatvērtības, kas dara
mūs stiprus cauri laikam, ne tikai viena
gada griezumā. No tūkstošiem mazu
lietiņu veidojas lielās.
Kādas? Nu piemēram daži “sīkumi”,
kas liek vienkārši priecāties. Ieraksts ar
svešu roku plānotājā starp svarīgiem
darbiem – samīļot savus mājiniekus. Tu
pārnāc mājās pēc darba, un kāds mīļš
divgadnieks paziņo, ka mana dzīvojamā
istaba ir jūra, kurā jāglābj dinozaurs.
Elpinu, veicu sirds masāžu, un viens
dinozaurs izglābts! Urrā, viņš dzīvos!
Tu aizej ciemos pie vecākiem un uzēd
mammas gatavoto putraimu biezputru,
un, izejot laukā, jūties vienkārši foršs un
laimīgs cilvēks. Laiks, ko varam pavadīt
kopā ar sev tuvajiem, ir nenovērtējams.
Brīvdienā, pastaigājoties kopā ar ģimeni,
ceļš aizved uz Ventas kalnu, kur tagad
plīvo karogs, plīvo vēstīdams, ka šī ir
vieta, kur esam mēs.
Nav laiks, ir tikai mirkļi, ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti. Laimīgi mums
dotajā laikā!
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2019. gada 6. decembris

Atklāts Skrundas bērnudārzs

19. novembrī svinīgā pasākumā tika
atklāta atjaunotā Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
“Liepziediņš”. Tās vadītāja Dzintra
Eglīte, uzrunājot klātesošos, veltīja
pateicības vārdus gan pašvaldībai, gan
būvniekiem, gan vecākiem un darbiniekiem, ikvienam, kurš šajā laikā atbalstījis
un palīdzējis šo vērienīgo ieceri īstenot.
Bērnudārza atklāšanas pasākumā piedalījās arī “Mākonīšu” grupiņas bērni,
kas savas ikdienas gaitas aizvada Skrundas vidusskolas telpās. Viņiem kopā ar
Skrundas novada domes priekšsēdētāju
Loretu Robežnieci un izpilddirektoru
Gunti Putniņu uzticēja Latvijas valsts
karoga pacelšanu, savukārt “Liepziediņa” karogu pacēla būvnieku pārstāvji.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pauda prieku, ka
bērni beidzot varēs mērot ceļu uz jauno
bērnudārzu, kā arī pateicās visiem deputātiem, kas ar savu balsojumu atbalstīja
šīs ēkas būvniecību.
Svinīgo pasākumu ar muzikāliem
priekšnesumiem bagātināja popgrupa
“Bums”, un arī mazie “Mākonīšu” grupiņas bērni bija sagatavojuši muzikālu
veltījumu.
Līdz ar sarkanās lentas pārgriešanu

visi tika aicināti apskatīt jaunās telpas,
kur pēc lielajām pārmaiņām varēs uzņemt arī pusotru gadu mazos bērniņus.
Pavisam pirmsskolas izglītības iestādē
“Liepziediņš” ir vietas 148 bērniem, šobrīd bērnudārzā ir reģistrēti 144 audzēkņi, ieskaitot arī pusotrgadīgos bērniņus.
PII “Liepziediņš” ēku Būvniecības
valsts kontroles birojs ekspluatācijā

pieņēma 2019. gada 24. oktobrī, savukārt
Skrundas novada pašvaldības speciālisti
objektu pieņēma 30. oktobrī.
Ēkas pārbūve sākās 2018. gada decembrī. Rekonstrukcija ietvēra energoefektivitātes pasākumus, elektroinstalāciju
nomaiņu, ventilācijas sistēmas, ugunsdrošības sistēmas, apkures, ūdensvada
ierīkošanu, logu, durvju, jumta nomaiņu,

vides pieejamības nodrošināšanu. Tika
izbūvēta zāle un lifta šahta virs virtuves
bloka, lai audzēkņiem beidzot būtu plaša
telpa, kur varētu gan svētkus svinēt,
gan pasportot. Pagalmā uzstādīti rotaļu
laukuma elementi, izveidota estrādīte.
Teksts un foto: Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skrundas novadā īstenotās iedzīvotāju iniciatīvas

2019. gadā Skrundas novada pašvaldība organizēja iedzīvotāju projektu
konkursu “Mēs Skrundas novadam!”. Pavisam konkursā tika saņemti 10
projektu pieteikumi no nevalstiskajām organizācijām un neformālām iedzīvotāju grupām. Atbalsta saņemšanai 500 EUR apmērā katram projektam tika
apstiprināti 6 projektu pieteikumi.
Interesentu kopa “Latvijai 101” pie aprūpes nama “Valtaiķi” radīja labiekārtotu
atpūtas zonu ar soliņiem, atjaunotiem apstādījumiem un karoga mastu, tādējādi
stiprinot piederības sajūtu Latvijai un Skrundas novadam. Karogs pie nama lepni
plīvo ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, priecējot aprūpes nama iemītniekus, kuri
nodzīvojuši bagātīgu mūžu un lepojas ar savu valsti. Karogu jaunajā mastā uzvilka
aprūpes nama gados cienījamākā iedzīvotāja Anna Stabe, kura aizvadījusi jau 101
gadu, un viens no jaunākajiem nama iedzīvotājiem - Regimants Gluhovs.
Amanda Šēle ar domubiedriem Skrundā, Saldus un Sporta ielu dzīvojamo māju
pagalmā, izveidoja bērnu rotaļu laukumu ar šūpolēm un slidkalniņu, lai bērniem
pagalmā būtu patīkamāka laika pavadīšana.
Pie Rudbāržu baznīcas pašu rudbāržnieku spēkiem tika izveidots informatīvs
stends par nelielo, bet labi saglabāto Rudbāržu evaņģēliski luterisko baznīcu. Vērtīgākais ir tas, ka ir iegūta un apkopota vēsturiska informācija par Rudbāržu baznīcu.
Tagad ar to var uzskatāmā un vizuāli viegli uztveramā veidā iepazīties gan vietējie
iedzīvotāji, gan tūristi, kas interesējas par kultūrvēsturiskiem objektiem Latvijā.

Foto no projekta īstenotāju arhīva
Projekta “Atpūtas vieta pie Nīkrāces saieta nama” mērķis bija izveidot atpūtas
vietu Nīkrāces pagasta iedzīvotāju komunikācijas prasmju uzlabošanai un lietderīga
laika pavadīšanai saieta nama apkārtnē. Neformālā iedzīvotāju grupa te novietoja
koka galdu ar soliem galda spēlēm ārpus telpām, kā arī iegādājās šautriņas, spēles
“Dambrete”, “Domino”, “Krokets”, “Bocce” un “Badmintons”. Uz bruģa pie saieta
nama tika uzzīmētas “Klasītes” un “Pēdiņas”. Pašu spēkiem tika izgatavots arī boulings. Jāatzīmē, ka šāds projekts Skrundas novadā pagaidām ir unikāls.

Foto: Dagnija Grundberga
Dzeldā un Skrundas pagasta Kušaiņos, pateicoties aktīvo iedzīvotāju iniciatīvai,
pie dzīvojamām mājām tika atjaunotas veļas žāvētavas-veļas namiņi. Vislielākais
ieguvums ir pašu māju iemītnieku iniciatīva un ieguldītais darbs. Projektu īstenotāji ir apmierināti ar paveikto, jo ir izdevies gan ar pašvaldības atbalstu, gan pašu
iedzīvotāju līdzfinansējumu kopā realizēt ieceres. Tās jau vairākus gadus bijušas
iedzīvotāju domās, taču līdz īstenošanai dažādu iemeslu dēļ nebija nonākušas. Projekta rezultātiem ir ne tikai funkcionāla, bet arī estētiska loma.
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Foto: Iveta Rozenfelde
Teksts: Viktorija Reine, projektu koordinatore
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Pagastu ziņas

ĪSUMĀ

Jāuzstāda dūmu
detektori

Raņķu pagastā

2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā
nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu
prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem
autonomiem ugunsgrēka detektoriem,
kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas
papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens iedzīvotājs ir
līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai
ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības
prasības! VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un
līdzcilvēku dzīvībām un šodien uzstādīt
mājoklī dūmu detektoru!

Koris maina
nosaukumu

17 gadus mēs viņus pazinām kā
Skrundas kultūras nama senioru kori
“Novakars”, bet no 3. decembra mēs
viņus godājam par jaukto senioru
kori “Skrunda”. Kolektīvs tika dibināts 2003. gadā kā senioru kluba
“Skrundas ceriņi” koris. Jāatceras
brīdis, kā koris tika pie nosaukuma!
Viesojoties pie draugiem Ventspilī,
kora “Ziemeļzvaigzne”, tika runāts, ka
Skrundas korim vajag nosaukumu! Un
veicot dziedātāju aptauju, radās kora
nosaukums “Novakars”! Pirms diviem
gadiem, svinot kora 15. jubileju, dalībnieki runājuši, ka šis nosaukums īsti
neatbilst dziedātāju būtībai. Paši vēl
gana jauni un lustīgi, bet nosaukums –
tāds vecišķs un mierīgs. Pēc pārdomām
un jauna nosaukuma meklēšanas nu
atrasts īstais! Vārda maiņas svinībās
koris ticis pie savas krustmātes – Silvas
Jeromanovas-Mauras. Silva ir bijušās
skrundenieces un skolotājas Irēnas
Jeromanovas meita, šobrīd uzņēmuma
“SILJA” valdes priekšsēdētāja. Otrdienas mēģinājums izvērtās kā īsta svētku
diena – jauns nosaukums, sava krustmāte, ziedi, kūka, dāvanas, dziesmas
un sirsnīgas sarunas.

Skrundas kalendārs

Skrundas novada 2020. gada kalendārs būs pavisam citādā formātā, tas būs
lielāks, taču tikpat skaists, kā citugad.
Kalendārā, kā ierasts, būs gan valsts
svētku, gan Skrundas novada svētku
dienas. Šogad tas papildināts ar mēness
fāžu laikiem un būs redzami arī visi
gada mēneši. Skrundas novads ir skaists
novads, kur viesoties, dzīvot un strādāt.
Lai parādītu šo skaistumu, šogad ļausim
ieskatīties tajā no putna lidojuma, šo
fotogrāfiju autors ir Sandris Kuzmickis.
Skrundas novada kalendāru varēs iegādāties mājražotāju veikaliņā “Skrundas
Klēte” no 16. decembra. Cena par vienu
kalendāru – 4,68 EUR.

Apbalvojums Jānim
Blūmam

2019. gada 18. novembrī Rīgas pilī
notika valsts augstāko apbalvojumu –
Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa
un Atzinības krusta – pasniegšanas
svinīgā ceremonija. Par Atzinības
krusta kavalieri tika iecelts Skrundas
novada Goda pilsonis Jānis Blūms.
Latvijas valsts prezidents Egils Levits
to pasniedza par sabiedrisko darbu un
Latvijas vēstures liecību dokumentēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.
5. decembrī Rīgā Kara muzejā tika
atvērta Jāņa Blūma grāmata “Pazudušā
karavīra atmiņas”, savukārt Skrundā
grāmatas atvēršanas pasākums plānots 12. decembrī plkst. 16.00, un tas
norisināsies Skrundas kultūras namā.
Kā stāsta grāmatas autors, šajā darbā
ir apkopotas viņa atmiņas, sākot no 17
gadu vecuma līdz pat mūsdienām, tajā
būs apskatāmas arī fotogrāfijas no Jāņa
Blūma arhīva. Autors teic, ka nekad nebija domājis par grāmatas rakstīšanu,
viņš apkopoja savas atmiņas, lai vēlāk
tās varētu nodot dēliem.
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Novembris – laiks, kad tiek pabeigti teritorijas sakopšanas darbi, savāktas vēl
pēdējās lapas, sakoptas kapsētas. Teritorijas ietērptas svētku rotā, gaidot Latvijas
dzimšanas dienu. Vēl intensīvi noritēja remontdarbi pagasta pārvaldes aktieru telpā
un pašvaldības dzīvoklī. Mēnesis pasākumiem bagāts. Tradicionālās Lāčplēša dienai
veltītās sporta spēles šogad pārcēlām uz telpām – ģimenes centru. Tas netraucēja
sacensties tradicionālajā disciplīnā – šaušanā. Sacentās arī spēka un veiklības disciplīnās. 11. novembra vakarā raņķenieki pulcējās daudzdzīvokļu namu pagalmā,
kur ugunskura un svecīšu liesmu gaisotnē, skanot mūzikai un Valda Nelijus dzejai,
atcerējāmies notikumus pirms simt gadiem. Par tā laika notikumiem Raņķu pasākumu
zālē vēlāk stāstīja arī Ilgvars Janševskis, kurš apkopojis materiālus par 1919. gada
cīņām. Latvijas dzimšanas dienas dzejkoncerts “Latviju mīlot” kopā ar aktrisi Sigitu
Jevgļevsku un ģitāristu Māri Kupču bija sirsnīgs un, domājams, katram atnākušajam
lika sajust Latvijas būtību un savu vietu Latvijā. Pasākumā pasniedzām pateicības
rakstus iedzīvotāju izvirzītajiem cilvēkiem, kuri devuši ieguldījumi pagasta dzīvē.
Svecīšu vakars mirušo piemiņai Irbes kapsētā noritēja, mūzikai un dzejai skanot.
Ceram, ka tā būs kā tradīcija arī turpmākajos gados.
Mēnesis noslēdzās ar šim laikam atbilstošu Vaiņodes amatierteātra koncertu – I.
Ziedoņa dzeja, I. Kalniņa, J. Lūsēna un M. Brauna dziesmas.
Jūtama Ziemassvētku tuvošanās, kad atkal svētku rotā ietērpsim savas mājas un
pagalmus un vēlēsim viens otram priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu.
Informāciju apkopoja Ritvars Stepanovs,
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs

Rudbāržu pagastā

Rudbāržu pagastā novembris aizritēja Valsts svētku gaidās. Pagasta teritorijā
grābām lapas, bet ielas tika ietērptas svētku rotā, ar karodziņiem dekorējot laternas.
Aktīvi gatavojāmies Mirušo piemiņas dienai, kas mūsu pagasta 6 kapsētās noritēja
10. novembrī.
Savukārt 17. novembrī paldies teicām saviem aktīviem un uzņēmīgiem ļaudīm.
Šoreiz sumināto pulkā bija Dzintra Veģe, Evija Baumane, Dagnija Daiga Grundberga, Liene Staņeviča, Jana Kozjura, Alise Ozoliņa, Rita Reihlere, Renārs Jerumanis
un amatierteātris “Spēlmaņi”. Muzikālo priekšnesumu sniedza Sigita Jevgļevska
un Māris Kupčs.
Katru gadu sagaidot Ziemassvētkus, ikvienai organizācijai liela sāpe ir svētku
egles sagāde. Domājot par dabas saudzēšanu, tagad mūsu pagasta centrā tika iedēstīta
egle, ko sarūpēja pagasta darbinieki.
Kuplinot kultūras pasākumus pagastā, 30. novembra pēcpusdienā pie mums ciemojās Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” ar uzvedumu “Tik dažādi”, kurā skanēja
Imanta Ziedoņa “Epifānijas” un ar smaidu varējām palūkoties uz dažādām dzīves
situācijām.
Pagasta bibliotēkā ikviens interesents aicināts aplūkot Zentas Kalniņas dzimtas
senlietu izstādi.
Savukārt decembris aizsācies ar izglītojošu lekciju-praktisko nodarbību, kas risinājās projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā I kārta”” laikā
un kurā varēja uzzināt kaut ko jaunu un interesantu par sirds veselību.
Vēlot ikvienam novada iedzīvotājam gaišus, siltus, mājīgus un labestīgus
Ziemassvētkus un notikumiem bagātu Jauno gadu informāciju apkopoja
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja Inese Ivāne.

No 2020. gada mainīsies tarifs par nešķiroto
atkritumu noglabāšanu poligonā
Pēc Dabas resursu nodokļa likuma no 2020. gada 1. janvāra celsies dabas
resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā.
Attiecīgi mainīsies arī „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā. Par atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad
būs jāmaksā 54,96 eiro bez PVN par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00 EUR/t uz 50,00 EUR/t. Ņemot vērā, ka atkritumu
apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā,
gaidāmās izmaiņas skars arī izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu
iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eko Kurzeme” tarifi Skrundas
novada iedzīvotājiem no nākamā gada proporcionāli „Liepājas RAS” poligona
„Ķīvītes” jaunajiem tarifiem palielināsies par 0,37 eiro. Vēl šogad maksa par
vienu kubikmetru ir 16,59 eiro bez PVN, savukārt no 2020. gada 1. janvāra
tie būs 16,96 eiro bez PVN (20,53 eiro ar PVN). Kā piemēram, izmaksas par
privātmājās visbiežāk izmantotā 0,12 m3 konteinera izvešanas reizi būs 2,47
eiro bez PVN, savukārt par 0,24m3 – 4,93 eiro bez PVN.
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un
citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.
Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par
nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eko Kurzeme” piedāvā
dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku.
Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus,
iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un
apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eko Kurzeme”
savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.
Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas
produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju
ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.
Informācija par SIA “Eko Kurzeme” un tās piedāvātajiem pakalpojumiem
pieejama www.ekokurzeme.lv.
Papildinformācijai: Daiga Buča, SIA “Eko Kurzeme” preses sekretāre
Tālr. 26588715, www.ekokurzeme.lv
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Piepildīs bērnu Ziemassvētku sapni
Jau astoto reizi Rīgā durvis vēris “Laimas” labdarības namiņš. Kopš 2012.
gada “Laimas” labdarības namiņā piepildīti 6 800 bērnu sapņi no vairāk nekā
70 Latvijas novadiem. Šogad ar sabiedrības atbalstu tiks radīta svētku sajūta
vēl 1 500 bērnu mājās no 20 Latvijas novadiem.
“Laimas” labdarības namiņa projektā piedalās bērni no ģimenēm ar dažādiem
sociālajiem statusiem – gan bērni no daudzbērnu, audžu, maznodrošinātām ģimenēm, gan bērni ar invaliditāti. “Laimas” labdarības namiņš ir vieta, kur šo bērnu
sapņi par Ziemassvētku dāvanām sastopas ar cilvēkiem, kuri ir gatavi tos piepildīt.
Bērnu zīmētās kartītes glabā ļoti dažādus sapņus par Ziemassvētku dāvanām – sākot
no ikdienā nepieciešamām lietām, kā apģērbs, zābaki, gultas veļa, sporta tērpi un
skolas somas, līdz lietām, kas noderīgas bērnu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai
un dažādu talantu izkopšanai, piemēram, slidas, florbola nūjas, velosipēdi un mūzikas instrumenti.
Šogad ar Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” starpniecību 56 trūcīgām vai
maznodrošinātām novada ģimenēm, kurās aug bērni līdz 13 gadu vecumam, bija
iespēja piedalīties šajā labdarības projektā kā dāvanu saņēmējiem un Ziemassvētkos
piepildīt savu sapnīti.
KĀ TAS NOTIEK?
1. Bērni no visas Latvijas ir zīmējuši kartītes ar savām sapņu dāvanām.
2. Nāc uz “Laimas” labdarības namiņu Rīgas centrā vai apmeklē projekta mājaslapu laimasnamins.lv.
3. Izvēlies kādu no kartītēm.
4. Sarūpē šo dāvanu un atnes uz “Laimas” labdarības namiņu.
5. Mēs nogādāsim dāvanas bērniem.
6. Sapnis par Ziemassvētku brīnumu ir piepildīts!
ORGANIZATORS UN PROJEKTA NORISES LAIKS
Projekta organizators: SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103217882, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, LV-1001, Latvija.
Projekta norises periods ir līdz 22.decembrim.
Namiņa darba laiks: katru dienu 10.00 – 20.00
IETEIKUMI DĀVINĀTĀJIEM
Lai projekts noritētu veiksmīgi un dalība projektā būtu vienlīdz pozitīva pieredze
visām iesaistītajām pusēm, aicinām iepazīties un sekot līdzi šiem ieteikumiem:
• Izvēloties kartīti, aicinām rūpīgi izvērtēt, vai tiešām spēsi sarūpēt dāvanu noteiktajā termiņā.
• Aicinām sarūpēt dāvanu, kas ir tieši tāda vai pēc iespējas tuvāka tam, kādu
bērns minējis kartītē.
• Kad dāvana sarūpēta, tā jānogādā “Laimas” labdarības namiņā Rīgā, pie “Laimas” pulksteņa (arī tad, ja kartīte izvēlēta elektroniski).
• Ja kādu iemeslu dēļ saproti, ka tomēr nepaspēsi sarūpēt dāvanu noteiktajā termiņā, lūdzam 2 dienu laikā pirms noteiktā termiņa (vai ātrāk) paziņot par to projekta
īstenotājam, zvanot uz tālruni 29553527 vai rakstot uz e-pastu namins@laima.lv.
• Ja noteiktajā termiņā neesi atnesis dāvanu un neesi paziņojis mums par nepieciešamību pagarināt termiņu, kartītes rezervācija automātiski tiek anulēta un kartīte
tiek atkārtoti izlikta “Laimas” labdarības namiņā.
• Izvēloties kartīti, automātiski tiek noteikts dāvanas sarūpēšanas laiks – līdz 5
kalendārajām dienām. Izņēmuma gadījumos, sazinoties ar projekta īstenotāju pa
tālruni 29553527 vai e-pastu namins@laima.lv, šo termiņu iespējams pagarināt.
Tuvojoties akcijas noslēgumam, projekta īstenotājs ir tiesīgs dāvanas sagādāšanas
termiņu saīsināt.
• Sarūpētajām dāvanām ir jābūt jaunām, nelietotām. Lielākās dāvanas (piemēram,
datori, velosipēdi, telefoni, bērnu rati, mūzikas instrumenti u.c.) var būt lietotas, bet
tām jābūt labā lietošanas kārtībā.
• Aicinām projekta dalībniekus dāvanās neievietot augļus (mandarīnus, apelsīnus
utml.), vai citus produktus, kas var sabojāties.
• Dāvanas aicinām neiesaiņot, dāvanu maisiņi būs pieejami “Laimas” labdarības
namiņā
• Projekta īstenotājs nenodrošina atgriezenisko saiti starp projekta dalībnieku un
bērnu, kas zīmējis kartīti. Pēc savas vēlēšanās drīkst pie dāvanas pievienot savu
kontaktinformāciju (e-pastu, adresi vai telefona numuru), taču projekta īstenotājs
negarantē, ka dāvanas saņēmējs sazināsies ar dāvinātāju.
• Ja “Laimas” labdarības namiņa mājas lapā neesi atradis nevienu kartīti, kas
Tevi ir uzrunājusi, aicinām apmeklēt “Laimas” labdarības namiņu Rīgas centrā,
pie “Laimas” pulksteņa, kur ir iespēja aplūkot un izvēlēties vēl daudzas citas bērnu
zīmētās kartītes.
Atbilstoši likuma un regulas prasībām par personas datu drošību, reģistrējoties
dalībai projektā, Tu piekrīti, ka SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” veic
Tavu personas datu apstrādi (vārds, uzvārds, tālr. numurs un e-pasts), kas nepieciešams, lai nodrošinātu Tavu identifikāciju un vajadzības gadījumā varētu sazināties
Laimas labdarības namiņa projekta ietvaros.
“Laimas” labdarības namiņa projekts norit anonīmi – lai pasargātu ģimenes un
bērnus, kas piedalās projektā, no papildus publicitātes, projekta īstenotājs nesniedz
pilnu informāciju par bērnu, kas rakstījis kartīti, kā arī dāvanas sarūpētāja informācija
netiek publiskota un nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, kad projekta
dalībnieks pats to ir vēlējies un ievietojis savu kontaktinformāciju dāvanā.
Lūdzam būt atbildīgiem un iesaistīties projektā tikai tad, ja patiesi esi pārliecināts,
ka spēsi sarūpēt kartītē minēto dāvanu, lai bērnu sapņi par Ziemassvētku brīnumu
piepildītos!
Teksts: no https://www.laimasnamins.lv/par-projektu/
Papildināja Anda Vītola, Skrundas novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests”direktore

28. novembrī Skrundas novada domes sēdē tika
pieņemts lēmums par detālplānojuma Liepājas ielā
41A, Skrundā, nodošanu publiskai apspriešanai

1. Nodot publiskai apspriešanai detālplānojumu nekustamajam īpašumam
Liepājas ielā 41A, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra numurs 6209 004 0142,
no 2. līdz 16. decembrim.
2. Detālplānojumu izvietot Skrundas novada pašvaldības administratīvajā
ēkā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā.
3. Noteikt, ka ar detālplānojumu var iepazīties publiskās apspriešanas noteiktā
laikā katru darbadienu darba laikā un iesniegt rakstiskus priekšlikumus personīgi
Skrundas novada pašvaldības administratīvajā ēkā klientu apkalpošanas centā
Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, vai nosūtot pa pastu, vai e-pastu
dome@skrunda.lv.
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2019. gada 13. novembra ārkārtas domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma izbeigt deputātes Ineses
IVĀNES pilnvaras pirms termiņa un
apstiprināt deputāta pilnvaras Rihardam
VALTENBERGAM.
Dome atbrīvoja Inesi IVĀNI no
Skrundas novada domes finanšu komi-

tejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas locekļa pienākumu
pildīšanas un apstiprināja šajās komitejās Rihardu VALTENBERGU.
Dome nolēma grozīt Skrundas novada
domes 31.01.2019. sēdes (prot. Nr. 1,
2.§) lēmumā “Par piedalīšanos projektā
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai

Skrundas novadā”” lēmuma 31. punktā
un izteikt to šādā redakcijā:
“3.1. piedalīties ERAF projektu pieteikumu II atlases kārtā 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros ar projektu “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas

novadā”; projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 398 090,68 EUR (trīs simti
deviņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit
euro, sešdesmit astoņi centi), no tiem
ERAF finansējums – 338 377,08 EUR
(trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs
simti septiņdesmit septiņi euro, astoņi
centi), pašvaldības finansējums – 41
799,52 EUR (četrdesmit viens tūkstotis
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septiņi simti deviņdesmit deviņi euro,
piecdesmit divi centi), valsts budžeta
dotācija pašvaldībām – 17 914,08 EUR
(septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti
četrpadsmit euro, astoņi centi)”.

2019. gada 28. novembra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
20/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2019
„Skrundas novada pašvaldības 2019.
gada budžets”.
Dome noteica, ka ar 01.12.2019.
pašvaldības policijas inspektoram Andim DONIŅAM tiek mainīts amata
nosaukums no policijas inspektors uz
pašvaldības policijas vecākais inspektors, profesijas kods 3355 08, nosakot
mēneša darba algas likmi 941,00 EUR
(deviņi simti četrdesmit viens euro, nulle
centi) un pilnu darba laiku (1,0 slodzes).
Dome apstiprināja maksu par Skrundas novada pašvaldības 2020. gada
kalendāru 4,68 EUR par 1 gb. un nolēma
slēgt līgumu ar mājražotāju, amatnieku
un tūrisma biedrību “Skrundas KLĒTE”
(reģ. Nr. 40008275880, adrese Amatnieku iela 1, Skrunda, Skrundas novads) par
100 kalendāru tirdzniecību un norēķinu
veikšanu ar pašvaldību.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
11/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2012. gada 26. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2012
“Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un
citu informatīvo materiālu izvietošana
publiskās vietās Skrundas novadā””,
Nr. 12/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2012. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2012
“Par kārtību, kādā izvietojamas ielu un
laukumu nosaukumu plāksnes un ēku
numurzīmes Skrundas novadā””, Nr.
13/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 “Par
sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas,
izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas
novadā””, Nr. 14/2019 “Grozījumi
Skrundas novada pašvaldības 2012. gada
25. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
10/2012 “Par Skrundas novada simboliku””, Nr. 15/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017
“Skrundas novada teritorijas kopšanas
noteikumi””, Nr. 16/2019 “Grozījumi

Skrundas novada pašvaldības 2018.
gada 25. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 8/2018 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Skrundas novadā””,
Nr. 17/2019 “Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2010
“Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta
kapsētu uzturēšanas noteikumi””, Nr.
18/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2012. gada 29. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 12/2012
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Skrundas novadā””,
Nr. 19/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 “Par
sabiedrisko kārtību Skrundas novadā””,
kā arī apstiprināja 2019. gada 27. jūnija
saistošo noteikumu Nr. 6/2019 “Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.
gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 30/2010 „Skrundas novada
ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo
tīklu un būvju aizsardzības noteikumi””
precizēto redakciju.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 10.1/9 no
05.11.2019. par dzīvokļa „Ceļmalas”-3
Rudbāržu pagastā izsoli un nolēma
izsoles dalībniekam pārdot nekustamo
īpašumu 33,6 m2 platībā par cenu 420,00
(četri simti divdesmit euro, nulle centi).
Dome uz pieciem gadiem pagarināja SIA “Liepzieds AJ” (reģ.
Nr.58503014441, juridiskā adrese Liepu
iela 1, Novadnieku pagasts, Saldus novads) 1. stāva telpu Nr. 10, 11, 12, 16, 17,
Liepājas ielā 5, Skrundā (kopējā platība
43,7 m2), nomas līgumu.
Dome uz pieciem gadiem pagarināja
nomas līgumu ar Rudbāržu pagasta L.
DREBOTES zemnieku saimniecību
“Kalna Dzenīši” (reģ. Nr. 41201012386,
juridiskā adrese Jubilejas iela 1-1, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads) par 1.
stāva telpām Nr. 13, 14, 8 Liepājas ielā
5, Skrundā (kopējā platība 53,8 m2).
Dome nolēma piešķirt pirtij, saimniecības ēkai un zemes vienībai „Dzenīši” Skrundas pagastā adresi „Dzenīši”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads.
Dome nolēma sadalīt nekustamo

īpašumu „Dambenieki” Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes vienībai 2,6
ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu
„Dambenieku zeme”, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Ventspils
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma
„Rīteļi” Skrundas pagastā zemes vienības sadalīšanu un atdalāmai zemes
vienībai 41,0 ha platībā piešķīra nosaukumu „Rīteļu zeme”, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība. Paliekošai zemes
vienībai un uz tās esošām ēkām 2,2 ha
platībā atstāja nosaukumu un adresi
„Rīteļi”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Ventspils
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma
„Indras” Skrundas pagastā zemes vienības sadalīšanu un atdalāmai zemes
vienībai 17,7 ha platībā piešķīra nosaukumu „Indras zeme”, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Paliekošai zemes vienībai 21,7 ha platībā atstāja nosaukumu
„Indras”, zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma uz pašvaldības vārda
ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokli Jubilejas ielā 4-18, Rudbāržos.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada domes 28.02.2019. sēdes (prot.
Nr. 2, 13.§) lēmumā “Par Skrundas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
pārņemšanu Aizsardzības ministrijas
valdījumā” un papildināja lēmuma
konstatējošās daļas 2.2. apakšpunktu
ar otro teikumu šādā redakcijā “Būves
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.
gada 8. augusta rīkojumu Nr. 493 “Par
valstij piekrītošo būvju Kuldīgas rajona
Rudbāržu pagastā nodošanu pašvaldības
īpašumā” tika pārņemtas no Finanšu
ministrijas Rudbāržu pagasta pašvaldības īpašumā pašvaldības funkcijas
– pamatskolas izglītības nodrošināšana
– veikšanai”. Dome nolēma izteikt 2.3.

lēmuma lemjošās daļas 3.1., 3.2. un 3.3.
punktu šādā redakcijā:
“3.1. ņemot vērā, ka nekustamais
īpašums “O. Kalpaka Rudbāržu pamatskola” Liepu ielā 7, Rudbāržos,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kas
sastāv no zemes vienības 6,4 ha platībā
un piecām būvēm: skola (kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001), sporta
zāle – pagrabs (kadastra apzīmējums
6282 008 0174 002), dzīvojamā māja
(kadastra apzīmējums 6282 008 0174
003), garāža (kadastra apzīmējums 6282
008 0174 004), kūts – pagrabs (kadastra
apzīmējums 6282 008 0174 005) un
tiesneša namiņš (kadastra apzīmējums
6282 008 0174 006), nav nepieciešams
Skrundas novada pašvaldībai likuma
”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. punktā noteiktās pašvaldības
autonomās funkcijas – pamatskolas
izglītības nodrošināšana - īstenošanai,
nodot to atpakaļ valstij valsts īpašumā
Aizsardzības ministrijas valdījumā.
3.2. nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā
valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai Skrundas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:
3.2.1. “Nogāze”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282
008 0362, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6282 008 0362,
20,21 ha platībā,
3.2.2. “Atpūtas”, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282
008 0320, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6282 008 0320,
7,96 ha platībā.
3.3. valstij Aizsardzības ministrijas
personā šā lēmuma 3.2. apakšpunktā
minētos nekustamos īpašumus bez
atlīdzības nodot Skrundas novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti
šā lēmuma 3.2. apakšpunktā minēto
uzdevumu īstenošanai;”.
Dome nolēma papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 3.3.1 punktu šādā redakcijā:
“3.3.1 valstij Aizsardzības ministrijas
personā, nostiprinot zemesgrāmatā
īpašuma tiesības uz šā lēmuma 3.2.
apakšpunktā minētajiem nekustamajiem
īpašumiem, norādīt, ka īpašuma tiesības
nostiprinātas uz laiku, kamēr valsts Aizsardzības ministrijas personā nodrošina
šā lēmuma 3.2. punktā minēto uzdevumu
īstenošanu;”.

Dome papildināja lēmuma lemjošās
daļas 3.4. punktu un to izteica šādā
redakcijā:
“3.4. pēc 3.1. punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas valsts īpašumā
Aizsardzības ministrijas valdījumā
Skrundas novada pašvaldība un Aizsardzības ministrija rakstveidā vienojas
par kārtību, kādā Skrundas novada
pašvaldība tās organizētu pasākumu
rīkošanai periodiski, īslaicīgi un bez
atlīdzības nekustamajā īpašumā “O.
Kalpaka Rudbāržu pamatskola”, Liepu
ielā 7, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra Nr. 6282 008
0174, izmanto: 3.4.1. varoņu zāli - skolas
ēkas (kadastra apzīmējums 6282 008
0174 001) telpu grupu - 001–14, 74,1
m2 platībā, 3.4.2. sporta zāli – pagrabu
(kadastra apzīmējums 6282 008 0174
002), 3.4.3. skolas stadionu. Par iepriekš
minēto Skrundas novada pašvaldība un
Aizsardzības ministrija slēdz vienošanos
uz pieciem gadiem, paredzot tiesības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
pagarināt vienošanās termiņu.”
Dome nolēma nodot publiskai apspriešanai detālplānojumu nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 41A, Skrundā, no 02.12.2019. līdz 16.12.2019.
Dome apstiprināja sertificētas zemes
ierīkotājas Līgas VASIĻEVSKAS izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 15,
Skrundā, un Raiņa ielā 15A, Skrundā,
robežu pārkārtošanu.

Skrundas mūzikas skola. Vainīgās
personas tiek noskaidrotas. Informācija
nodota Valsts policijai. 11. novembrī
saņemta informācija, ka kāds klaiņojošs
suns Skrundā, Kuldīgas ielā, sakodis
vistas. Suņa īpašnieks noskaidrots. 18.
novembrī kāds uzlauzis garāžu durvis
Skrundas pagastā.

šana, kā arī tai bija uzlikti reģistrācijas
numuri no citas automašīnas. Redzot,
ka vadītājs uzsāka kustību ar minēto
automašīnu, tika pieņemts lēmums to
apturēt un pārbaudīt visus nepieciešamos
dokumentus. Automašīnas vadītājs uzsāka bēgšanu. Visa nepieciešamā informācija un arī pati automašīna tika nodota
Valsts policijai. Šai pašā dienā Skrundā
notika ceļu satiksmes negadījums. 25.
novembrī Raņķu pagastā notika ceļu
satiksmes negadījums, kurā bija iesaistīts
arī suns. tas nogādāts Saldus dzīvnieku
patversmē, kur tika arī noskaidrots suņa
saimnieks.

ņemami pārkāpumi netika konstatēti.
Izsakām lielu pateicību arī Zemessardzes
45. kaujas nodrošinājuma bataljonam
par papildu kārtības nodrošināšanu
pasākumu laikā. Sabiedriskā kārtība
nodrošināta arī 18. novembrī.

12. novembrī saņemta sūdzība par
kādu ģimenes konfliktu Skrundā, Kalēju ielā.

Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja Ieva
Benefelde

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome atļāva SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” norakstīt debitoru (fizisko
personu) parādus par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem ar kopējo summu 3965,46 EUR
(trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci
euro, četrdesmit seši centi) un izslēgt
viņus no debitoru saraksta, pamatojoties
uz to, ka parādnieki miruši.

Par deklarēto
dzīvesvietu

Dome vienai personai anulēja deklarēto dzīvesvietu Skrundā.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem novembrī

Pārkāpj noteikumus

Novembrī vairākkārt bijis jāaizrāda
cilvēkiem par smēķēšanu neatļautā vietā
un alkohola lietošanu vai atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās. 12.
novembrī apsekojot Skrundas pilsētas
teritoriju, pamanīti vairāki jaunieši, kuri
atradās svešā privātīpašumā Liepājas
ielā. 13. novembrī saņemta informācija
par iespējamu zādzību veikalā “Elvi”.
15. novembrī saņemta informāciju, ka
Skrundas novadā, Ciecerē, kāds vīrietis, iespējams, vada savu velosipēdu,
būdams alkohola reibumā. Aizbraucot
uz notikuma vietu, vīrietis atradās uz
A9 autoceļa, kur, vadot savu velosipēdu, apdraudēja ceļu satiksmes drošību.
Informācija par velosipēda vadīšanu
alkohola reibumā apstiprinājās. Tika
izsaukta arī Valsts policija.

Nīkrāces pagastā notikuši nesaskaņoti
rakšanas darbi vecajos kapos, savukārt
4. novembrī par nepareizi izvietotu elektrisko ganu Nīkrāces pagastā. Sūdzība
bijusi arī par kādā mājā Nīkrāces pagastā
esošās nevēlamām un nepiederošām personām. Aizbraucot uz notikuma vietu,
situācija atrisināta. 15. novembrī bijusi
informācija par mājlopiem, kuri klejoja
pa kaimiņa teritoriju Skrundas pagastā.
Kāds sūdzējies par vairākiem kaķiem
Nīkrācē, ar kuriem vairs netiekot galā.
Cilvēki informējuši par dažādiem pārkāpumiem Skrundas tirgus teritorijā. Vēl
kāds sūdzējies, ka Dzeldā kāda persona,
iespējams, zogot malku. 27. novembrī
saņemta informācija par kādu sarkanas
krāsas automašīnu, kura novietota Raiņa
ielā uz gājēju ietves, traucējot gājējiem
pārvietošanos.

2. novembrī saņemta informācija, ka

Novembrī ar olām tikusi apmētāta

Saņem sūdzības
SKRUNDA

Bojā īpašumu

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Satiksmes
negadījumi

7. novembrī saņemta informācija, ka
Jaunmuižas pagastā pēc nesen notikuša
ceļu satiksmes negadījuma ceļmalā joprojām atrodoties notriektais mājlops. 13.
novembrī apsekojot Skrundas pilsētas
teritoriju, Oskara Kalpaka ielā pamanīta
kāda aizdomīga vieglā automašīna, kura
jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā. Automašīnai nebija izieta tehniskā apskate, nebija nokārtota obligātā
civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošinā-

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Risina konfliktus

Nodrošina kārtību

16. novembrī nodrošināta kārtība
svētku pasākumu un nakts laikā. Vērā

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Uzvedas agresīvi

22. novembrī saņemta informācija no
Liepājas autobusu parka par kādu pasažieri, kurš autobusā uzvedas agresīvi,
lieto alkoholiskos dzērienus un turpat
nokārto arī savas dabiskās vajadzības.
Kopā ar Valsts policiju agresīvais vīrietis tika sagaidīts Skrundas autoostā
un aizturēts.

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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Lepojamies no visas sirds!

Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Skrundas novadā decembrī
Skrundas novada pašvaldība līdz 2020. gada 4. jūnijam realizē Eiropas Savienības fonda projektu “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta”
Nr.9.2.4.2/16/I/039.
Nodarbību cikls - Veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa”
11. un 18. decembrī Lielā iela 1a, Skrundā (Skrundas bibliotēka), no 17.00-20.00
(3 nodarbības) māmiņām ar jaunākā vecuma bērniem. T. 29427990.
Nodarbības – Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem
traucējumiem
9., 11., 16. decembrī Skrundā, Kalēju ielā 4, no pl.13.00-15.00 personām ar funkcionāliem traucējumiem. T. 63331295. Nodarbību laiki var mainīties.
Lekciju un praktisko pasākumu cikla “Māki palīdzēt sev un citiem!”
nodarbības
Mērķauditorija

Notikumu kalendārs

Skrundā

Esam lepni un priecīgi, ka skrundenieks Kārlis Kristiāns Danenbergs Korejas vēstnieka kausa izcīņā Taekwondo
Pasaules čempionātā Korejā, Muju, ir
izcīnījis savā vecuma grupā 1. vietu.
Apsveicam visus ar lielisko sasniegumu - gan pašu sportistu, gan viņa treneri
Kalvi Saulīti, gan Kārļa vecākus par
ieguldīto darbu! Pasaulē braši izskanēja
ne tikai Latvijas, bet arī mazās Skrundas
vārds.
Šis gads taekwondo sporta veidam ir
ražens, atgādinām, ka skrundeniece Džesika Logina šovasar Latvijas Jaunatnes
olimpiādē ieguva 2. vietu.
Teksts – Aivita Staņeviča, Skrundas
novada sporta pasākumu organizatore
Foto – no Kārļa personīgā arhīva

Dat.

2019. gada 6. decembris

Vieta

Laiks

05.12.

Visi iedzīvotāji

Jaunmuižas pamatskola

No 10.00-12.00

05.12.

Visi iedzīvotāji

Rudbāržu kultūras nams

No 13.00-15.00

05.12.

Visi iedzīvotāji

Raņķu pagasta pārvalde

No 15.30-17.30

T. 29762971

Bibliotēku ziņas

Skrundas pilsētas bibliotēka

7. decembrī Bibliotēku diena. Pl.13.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē
sveiksim Skrundas novada čaklākos lasītājus.
19. decembrī Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Seminārs Kuldīgas Galvenajā
bibliotēkā.

Raņķu bibliotēkā

Decembrī apskatāma Ziemassvētku un Jaungada kartīšu izstāde.

Antuļu bibliotēkā

Līdz 30. decembrim izstāde “Visdažādākie sniegavīri”.
10. decembrī pl. 15.00 radošā nodarbība kopā ar Andu Vītolu. Ziemassvētku
dekori.
..Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!

Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko
Ziemassvētku sapņu piepildījumu novēl
Rudbāržu pakalpojumu
pārvaldes darbinieki!

Skrundas Jauniešu
centrs ziņo

Cik ātri gan skrien laiks! Decembris jau
klāt, un straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki. Mēs cītīgi gatavojamies svētkiem,
gan sapošot telpas, gan gatavojot pārsteigumus pilsētas dekorēšanai.
• No 9. līdz 20. decembrim jauniešu
centrā gatavosim nieciņus un prieciņus, lai
dāvinātu tos saviem mīļajiem.
• 10. decembrī dosimies pie mūsu draugiem uz Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centru, lai kopā uzburtu svētku
sajūtu.
• Gada nogalē atzīmēsim jauniešu centra
3. jubileju šajās mājās.
2020. gada sākums būs ne mazāk radošs un darbīgs – sapņosim par nākotnes
plāniem un pārvērtīsim tos par mērķiem,
veidojot vizualizācijas kolāžas, veidosim
sapņu ķērājus, gatavosim magnētus un
draudzības rokassprādzes.
Aktīvi turpina rosīties galda hokeja
entuziasti, arī tu vari droši pievienoties!
Treniņi notiek katru ceturtdienu pl. 18.00.
Arī brazīļu Jiu-Jitsu un grappling
interesentu pulks turpina augt. Ja arī tu
vēlies izzināt šos cīņas mākslas veidus, tad
sazinies ar Madaru Balodi un pievienojies
(t. 25716029)!
Madara vadībā iespējams apgūt arī programmēšanu un elektronikas skrūvēšanu.
Tikšanās katru trešdienu pl. 16.00.
Aktīvi rosīsimies arī “Māmiņu skolā”
– decembrī turpināsim diskutēt par uzturu
“Veselības veicināšanas projekta” ietvaros:
• 11. decembrī “Sulas, biezsulas, limonādes”.
• 18. decembrī “Cepumi un vafeles
Ziemassvētkiem”. Šajā reizē arī svinēsim
“Māmiņu skolas” Ziemassvētkus – pie
mums ciemosies rūķis, lai atnestu dāvaniņas mazulīšiem un fotostūrītī būs iespēja
uzņemt kādu skaistu ģimenes foto.
Jauno gadu iesāksim ar vizualizāciju
kolāžu veidošanu, runāsim par ģimenes budžeta plānošanu un iekrājumu veidošanu,
izzināsim “urban sketching” un gatavosim
savus atslēgu sargus.
Lai visiem skaisti un mīlestības piepildīti svētki, brīnumu un iespēju pilns 2020.
gads! Lai top!
Informāciju sagatavoja Baiba
Eversone un Eva Behmane

Skrundas
Tūrisma centrs
jaunās telpās

No 4. decembra Skrundas
novada Tūrisma un
uzņēmējdarbības atbalsta
centrs ir pārcēlies uz
jaunām telpām, un mūsu
speciālisti Zani Babri
varēsiet sastapt Ventas ielā
14, Skrundā, viņas darba
telpas atradīsies tieši blakus
mājražotāju veikaliņam
“Skrundas Klēte”. Tālrunis
saziņai 26121374, e-pasts:
zane.babre@skrunda.lv.
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. decembrī pl.15.00 Skrundas k/n lielajā zālē labdarības pasākums sadarbībā
ar Bērnu slimnīcas fondu “EŅĢEĻI PĀR LATVIJU”. Atnāc, ziedo un kļūsti
par bērnu sargeņģeli!
12. decembrī pl.16.00 Skrundas k/n lielajā zālē aicinām uz karavīra Jāņa
Blūma grāmatas “Pazudušā karavīra atmiņas” atvēršanas pasākumu.
18. decembrī pl.14.00 Skrundas k/n lielajā zālē Skrundas vidusskolas Ziemassvētku labdarības koncerts.
18. decembrī pl.17.00 Skrundas k/n mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts.
23. decembrī Ziemassvētku pasākums Skrundas novada pirmsskolas vecuma
bērniem – cirka improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Pasākumu
vadīs Liepājas ceļojošā cirka studijas “Beztemata” aktieri. Pl.16.00 – Skrundas
pagasta bērniem; pl.18.00 – Skrundas pilsētas bērniem. Transports uz pasākumu
pagasta bērniem: pl. 15.30 – no Jaunmuižas; 15.35 – no Pumpuriem; 15.40 – no
Cieceres. Pl.15.20 – no Ikaišiem; pl.15.40 – no Kušaiņiem.
21. decembrī pl. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības volejbolā
jauktajām komandām.
25. decembrī pl. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē atklātās Ziemassvētku sacensības galda tenisā.
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana Skrundā! Pl. 22.00 Jaunā gada sagaidīšanas balle k/n; pl. 23.30 Gada notikumu apskats k/n vestibilā; pl. 23.55 Skrundas
novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna pie kultūras nama; pl. 00.00 – svētku
salūts; pl. 00.10 – Jaunā gada balles turpinājums. Ieejas maksa – EUR 5.00.
Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556.
11. janvārī pl.18.00 Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts!
29. janvārī Skrundā – Karoga diena, kurā pieminēs 1919. gada 29. janvāra
kauju, kad Skrunda Brīvības cīņu laikā pēc ilgstošas Latvijas armijas atkāpšanās
kļuva par pirmās uzvaras vietu.

Rudbāržos

Līdz 13. decembrim mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš Rudbāržu sporta
zālē. 7. un 8. decembrī no 9.00 līdz 12.00; 9. decembrī no 11.00 līdz 14.00;
10.,11.,12. un 13. decembrī no 14.00 līdz 19.00.
10. decembrī no pl.16.00 līdz 19.00 – griezto sveču meistarklase.
11. decembrī – Ziemassvētku kartīšu izgatavošana.
12. decembrī pl.16.00 – koka dēlīšu dekorēšana
28. decembrī pl.13.00 Rudbāržu k/n Ziemassvētku pasākums pirmsskolas
vecuma bērniem – cirka improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”.
Pasākumu vadīs Liepājas ceļojošā cirka studija “Beztemata” aktieri.
31. decembrī no pl. 21.00 Rudbāržu sporta zālē aicinām kopā pavadīt Veco
un sagaidīt Jauno gadu! No pl. 23.00 Jaunā gada sagaidīšanas balle; pl. 00.00
– iedzīvotāju svētku salūts; pl. 00.10 – Jaunā gada balles turpinājums. Ieejas
maksa - 5,00 EUR. Galdiņus rezervēt pa t. 29578722 (Liene), 26261729(Inese).
No 5. janvāra Rudbāržu k/n zālē skatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde
“Skotija latvieša acīm”. Izstādes autors, kurš daudz ceļo un aktīvi piedalās dažādās fotoizstādēs, piedāvā ieskatu savdabīgajās Skotijas ainavās. Fotogrāfijas
raksturo Skotijas pārsteidzošo dabu – zaļojošas ielejas, stāvās kraujas un klintis.
Mirdzošo ezeru ūdeņos spoguļojas apkārtējo kalnu virsotnes un viduslaiku pilis. Izstādē aplūkojami arī izteiksmīgi dzīvnieku fotoattēli. Izstādes atklāšana,
tikšanās ar autoru un sarunas par ceļojumiem pie tējas tases 5. janvārī pl.16.00.
19. janvārī pl.15.00 Rudbāržu muižas zālē akustiskās mūzikas koncerts
“Ziemas stāsti”. Koncertā piedalīsies pianiste Ilze Jaunzeme un čelliste Agate
Ozoliņa.
19.janvārī pl.9.00 aicinām ikvienu interesentu uz Jaunā gada Zolītes turnīru.

Nīkrācē

13. decembrī no pl.12.00 līdz 17.00 Nīkrāces atpūtas centrā – Dāvanu darbnīca. Kopā radīsim mīļdāvaniņas draugiem, radiem un arī sev. Sīkāka informācija
pie kultūras darbinieces Ingas.
23. decembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā svētku pasākums Nīkrāces
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.
31. decembrī pl. 22.00 Jaungada balle. Par deju mūziku gādās Kristaps un
Kristaps. Ieeja – 5,00 EUR.
17. janvārī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā filma “Jaungada taksometrs 2”.
Ieeja – bez maksas.
24. janvārī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā tikšanās ar dzejnieku, mūziķi,
kantri mūzikas radio Latvijā www.lustigsradio.lv dibinātāju Mārtiņu Bergmani.
Ieeja – bez maksas.

Raņķos

11. decembrī Raņķu pasākumu zālē kino vakars. Pl. 16.30 filma “Lielais
ceļojums”. Ieeja – 1,00 Eur; pl. 18.00 filma “Dvēseļu putenis”. Ieeja – 3,00 Eur.
28. decembrī pl. 11.00 Raņķu pasākumu zālē pirmsskolas vecuma bērnu
eglīte. Improvizācijas izrāde “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Pasākumu vadīs
Liepājas ceļojošās cirka studijas “Beztemata” aktieri.

Nākamais Skrundas novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Skrundas novads” iznāks 2020. gada 7. februārī.

Novada dzimtsaraksts ziņo

Novembra mēnesī Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti trīs
jaundzimušie – puisīši – divi ir otrie un viens 4. bērniņš ģimenēs.
Lai Laimas rokas ceļas svētījot,
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava.

Vēlam augt veseliem un ņipriem zēniņiem!
Lai prieks un laime vecākiem viņus audzinot!

Mūžībā aizgājuši 4 novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

NORMUNDS ALHIMOVIČS

24.05.1965.

31.10.2019.

SARMĪTE DENE

22.03.1956.

10.11.2019.

JURIS ZAICEVS

14.05.1941.

13.11.2019.

08.04.1923.

15.11.2019.

VALIJA LIZETE MARIJA
UPESLEJA

