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Labdien, lasītāj! Rododendru dārzs paplašinās

Dace Grāvele, Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Septembris aizsteidzies skolas bērnu 
žiglajiem soļiem. Koki vēl nesteidzas 
mainīt zaļo lapotni pret rudens krāsaino 
mēteli, kaut gājputni jau klaigā un raža 
no dārza aizceļojusi uz pagrabu. Vai tas 
saistīts ar klimata pārmaiņām, vai kādu 
slepenu vienošanos vasarai ar rudeni, 
varam tikai minēt. 

Pavasaris bija ražīgs – piedzima 14 
mazulīši, rudens nāk apdomīgi – katru 
mēnesi tikai pa vienam jaundzimušajam. 
Cerēsim, ka uz Ziemassvētkiem saradī-
sies atkal pulciņš mazu rūķīšu. 

Mīlestībai labi visi gadalaiki. Laulības 
tika slēgtas un kāzas svinētas, sākot no 
vasaras vidus, un turpinās vēl joprojām. 
Par precētiem cilvēkiem kļuvuši 9 mūsu 
novada pāri. Uz skaisto Skrundas muižu 
braukuši pāri gan no Madonas, gan 
Ventspils, gan Bauskas, lai muižas dārzā 
vai telpās teiktu liktenīgo “Jā” vārdu. 
Prieks, ka kāzās satieku skrundeniekus, 
kas ar savu darbu uzbūruši skaistumu 
vietā, kur notiek ceremonija. Var atpazīt 
rokrakstu – eleganto un izdomas bagāto 
Andras Oto darbu, sievišķīgi izsmalci-
nāto Lavandas dāvanu salona eleganci, 
“Buķetes”  gaumīgo skaistumu un Andas 
Vītolas profesionālo piesitienu. Var vien 
vēlēt māksliniecēm lolot jaunas idejas, 
un prieks par to, ka viņu darbs ir novēr-
tēts, iepaticies un pieprasīts. 

Piena muižai ir savs šarms, savs īpa-
šais piedāvājums un savs briežu dārzs. 
Arī Piena muižu izvēlas pāri kāzu svinī-
bām. Par ļoti iecienītu kāzu svinību vietu 
kļuvis viesu nams “Kamenes” Rudbāržu 
pagastā. Ik reizi aizbraucot, var redzēt, 
ka tapis kas jauns, labiekārtota kāda 
teritorijas daļa un vēl ir plāni. 

Iespēja līgavai atbraukt ar laivu, kur to 
Ventas krastā sagaida emociju pārņemts 
un laimīgs līgavainis, ir viesu namā 
“Ventas”. Brīnišķīgais skats upes krastā, 
sakoptā un plašā teritorija ar dažādām at-
pūtas iespējām ir pateicīga vieta laulību 
ceremonijai un kāzu svinībām. 

Tas ir tik jauki, ka mūsu novadā ir 
daudz uzņēmīgu cilvēku, kas kopj un 
rada skaistas vietas, lai cilvēki no Latvi-
jas citiem novadiem un arī ārzemēm vē-
lētos šurp braukt un svinēt savas dzīves 
īpašos svētkus. Katrs saimnieks piedāvā 
ko savu, katram ir kāda “odziņa”. 

Pāri izvēlas ne tikai muižas un viesu 
namus, bet arī viņuprāt tīkamu vietu 
dabā, dzimtajās mājās, kur tā kā neviens 
cits mij gredzenus un pārsteidz savus 
viesus. Man ir prieks, ka man dota 
iespēja būt klāt šajās vietās un brīžos 
un dalīties priekā. Tā ir arī liela atbil-
dība padarīt “jā” vārda došanas brīdi 
neaizmirstamu, darīt to juridiski korekti 
un reizē skaisti. Tas ir darbs, kas prasa 
izdomu un reizē labu gribu, tas jādara 
no sirds, un es priecājos, ja tas izdodas. 

Lai mums pietiek mīlestības – ģime-
nei, otram cilvēkam, darbam, pašiem sev 
un vietai, ko saucam par savām mājām!

19. septembrī, turpinot iepriekšējā 
gadā iesākto tradīciju, skvērā pie 
Skrundas mūzikas skolas tika stādīti 
rododendri.

Arī šogad Skrundas novada pašvaldī-
ba aicināja ikvienu iesaistīties un World 
Cleanup Day jeb Pasaules talkas laikā 
iestādīt savu rododendra stādu. Atsau-
cība bija liela un kopumā tika iestādīti 
34 rododendri. Paldies SIA “Cepliņi” un 
Stepanovu ģimenei, pensionāru klubam 
“Skrundas ceriņi”, Jurdžu ģimenei, 
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādei 
un komandierim pulkvedim Andrim 
Riekstam, Demčenko ģimenei, viesu 
namam “Ventas”, Strazdiņu ģimenei, 
Skrundas kultūras nama komandai un 
Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta 
centram, Kronlaku ģimenei, kā arī And-
rai Krūklei ar ģimeni. Skrundas novada 
domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece 
uzrunājot pasākuma dalībniekus, pauda 
prieku par to, ka viens mazs Skrundas 
stūrītis top arvien skaistāks. Viņa teica: 
“Ar šo parka labiekārtošana nebeigsies, 
plānojam šeit izveidot takas, lai skolē-
niem ērtāk nokļūt līdz mūzikas skolai, 
kā arī ikvienam iedzīvotājam vai viesim 
būtu šeit patīkami uzkavēties. Tiks izvie-
toti arī soliņi, lai varētu nesteidzīgi bau-
dīt rododendru ziedēšanas skaistumu.”

Skrundas novada pašvaldība saka 
paldies arī čaklajiem darba rūķiem, kas 
veica visus priekšdarbus, lai šis pasā-
kums izdotos – SIA “Skrundas komunālā 

saimniecība” komandai, SIA “Urbumiņš 
pluss”, p/a “Sociālais dienests” ar 
komandu, Arājumu ģimenei, Jēkabam 
Valpēterim, Sanitai Veinbahai, Viktorijai 
Reinei, Skrundas jauniešu centram un 
SIA “Balticflora”.

Arī šogad pēc labi padarīta darba visi 
tika cienāti ar gardām pankūkām, pašu 
gatavotiem ievārījumiem un veselīgu 
zāļu tēju.

Kā pateicība tiem, kuri šo akciju aizsā-

ka 2019. gadā, pie rododendru parka šo-
gad ir izvietota plāksne. Pērn pasākumā 
piedalījās vairāk nekā 20 talcinieku un 
tika iestādīti 42 stādi, no kuriem daudzi 
iedzīvotājus ar savu ziedēšanu priecēja 
jau šajā pavasarī. Šī vieta ir atzīmēta arī 
Laimes koku kartē, kas atrodama http://
talkas.lv/laimes-koki/.

World Cleanup Day jeb Pasaules 
talkas mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā 
ar globālo piesārņojumu un klimata pār-

maiņām, tāpēc Latvija tajā piedalījās ar 
koku sēšanas un stādīšanas akciju “LAI-
MES KOKI”. Lai katra tās laikā iesētā 
sēkla vai iestādītais koks varētu izaugt 
arī par milzīgu nākotnes dižkoku, kļūstot 
par Latvijas ieguldījumu pasaules klima-
ta un ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto - Aivita Staņeviča

Taipejas misijas Latvijā vadītājs reģionālajā vizītē apmeklē Skrundas novadu
25. septembrī reģionālajā vizītē Skrun-

das novadā ieradās Taipejas misijas 
Latvijā vadītājs Endijs Čins (Andy Chin). 
Vizītes mērķis bija tikties ar Skrundas 
novada pašvaldības vadību, speciālistiem, 
kā arī ar Aināru Andersonu, kurš pagāju-
šajā gadā nepilnu mēnesi pavadīja Tai-
vānā, iepazīstot vietējo uzņēmējdarbību, 
lauksaimniecību, piedaloties mācībās un 
iepazīstinot dažādu valstu pārstāvjus ar si-
tuāciju lauksaimniecības jomā Latvijā un 
Skrundas novadā. Tikšanās laikā tika pār-
runātas sadarbības iespējas uzņēmējdar-
bības attīstības jomā, investoru piesaistē. 
Vēstnieka kungs informēja par dažādiem 
sadarbības modeļiem. Viņš atklāja, ka 
nesen ticies ar Polijas Ekonomikas mi-
nistrijas pārstāvi, kā arī ar Latvijas mi-
nistriju darbiniekiem, lai spriestu par to, 
kā darboties pēc pandēmijas, lai palīdzētu 
ekonomikai atlabt. Endijs Čins aicināja 
ar Taipejas misijas Latvijā starpniecību 
nodot informāciju Polijas pārstāvjiem 

par Skrundas uzņēmējdarbības laukumu 
Kalna ielā 17. Tas būtu pirmais solis, lai 
ieinteresētu potenciālos investorus, kas 
šobrīd darbojas citviet Eiropā.

Čina kungs informēja arī par to, ka 
Taivānas valdības 21 deputāts dibinājis 
Taivānas un Baltijas valstu sadraudzības 
asociāciju, kuras pārstāvji nākamajā 
gadā plāno ierasties Latvijā, lai pārrunātu 
iespējas, kā paplašināt biznesa attiecības 
un ieinteresēt investorus. Vēstnieka kungs 
aicināja jau tagad izmantot iespēju un 
asociāciju iepazīstināt ar Skrundu, aicinot 
šeit paviesoties nākamajā gadā.

Vizītes laikā Endijs Čins apmeklēja 
zivsaimniecību “Skrunda”, kur tās 
saimnieks Arnis Zalcmanis izrādīja 
saimniecību, pastāstīja par to, kā procesi 
notiek viņa uzņēmumā. Runājot par 
produkcijas eksporta iespējām, vēstnieka 
kungs uzsvēra, ka Taivānas iedzīvotājiem 
svarīgi, lai produkts būtu svaigs, nevis 
pārstrādāts. Taču ne mazāk būtiski ir 

eksportējamais apjoms, kas nepieciešams 
investoriem, lai tas atmaksātos. Viņš pa-
stāstīja par dažādām pieredzēm Taivānas 
sadarbībai ar citām valstīm.

Taipejas misijas Latvijā vadītāju savā 
saimniecībā uzņēma viesu nama “Garī-
kas” īpašnieki. Andris Vjaksa parādīja, 
kā tiek audzētas šitaki sēnes un pastāstīja 
par savu pieredzi un uzņēmējdarbības uz-
sākšanu. Viesim bija iespēja arī nogaršot 
sēņu ēdienus.

Noslēgumā Endijs Čins apmeklēja siet-
spiedes apdrukas darbnīcu “TingPrint”, 
kuras īpašnieki Zane un Artis Babri 
iepazīstināja ar savu nodarbi, pastāstīja 
par apdrukas procesu un piedāvāja viesim 
pašam apdrukāt krekliņu, kurš viņam 

palika dāvanā.
Taipejas misijas Latvijā vadītājs Endijs 

Čins šo amatu ieņem kopš 2018. gada 
jūlija, taču jau iepriekš Taipejas misiju 
pārstāvējis no 2003. līdz 2007. gadam. 
Viņš Skrundā viesojās otro reizi un sacīja, 
ka ikvienu, kurš vēlas apmeklēt Latviju, 
viņš aicina apskatīt arī novadus, nevis 
tikai Rīgu, aicina iepazīt vietējo kultūru, 
ēdienus, uzņēmējdarbību. 

Taivāna platības ziņā ir uz pusi mazāka 
par Latviju, tā ir 36 000 km² liela, taču 
iedzīvotāju skaita ziņā – milzīga. Taivānā 
dzīvo 23 miljoni iedzīvotāji.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pabeigta deportāciju piemiņas vagona un tā 
ekspozīciju atjaunošana

Ir pabeigta Skrundas dzelzceļa stacijā 
esošā deportāciju piemiņas vagona un tā 
ekspozīcijas atjaunošana. Tas ir atvērts 
apskatei bez maksas. Vagonā ir iespēja 
ne tikai aplūkot vēstures liecības un iz-
sūtīto iedzīvotāju vārdus, bet arī izjust tā 
laika noskaņas. Atslēga vagona apskatei 
ir saņemama Skrundas dzelzceļa stacijā 
pie dežuranta.

Projekts tika īstenots ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) LEADER programmas 
finansiālu atbalstu. No projekta kopējām 
izmaksām 9922,00 EUR 90% veido 
LEADER programmas finansējums un 
10% ir pašvaldības pašas ieguldījums. 
Deportāciju piemiņas vagona atjauno-
šanas darbi tika uzsākti šī gada aprīlī 
un pabeigti augustā. Projekta laikā tika 

nomainītas bojātās vagona koka daļas, 
ierīkotas ventilācijas lūkas, veikta vago-
na apstrāde ar antiseptiķi, krāsošana no 
iekšpuses un ārpuses, atjaunota vagonā 
izvietotā ekspozīcija, papildinot to ar 
jauniem dokumentiem, izsūtīto atmiņu 
stāstiem un vēstures liecībām par depor-
tēto dzīvi izsūtījumā Sibīrijā. Skrundas 
novada pašvaldība cer, ka atjaunotā 
ekspozīcija kalpos kā vēl viens papildu 
apskates objekts, kas palīdzēs piesaistīt 
tūristus un vēstures interesentus mūsu 
novadam. Īpaši ceram uz skolām, kuras 
varētu iekļaut deportāciju piemiņas va-
gona apmeklējumu kā daļu no Latvijas 
vēstures apguves.

Teksts - Edgars Zeberliņš, 
Skrundas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītājs
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Skrundas VSAC 
apmeklētājiem slēgts

Epidemioloģiskās situācijas un sa-
slimšanas ar COVID-19 uzliesmojumu 
blakus novados dēļ Skrundas Veselības 
un sociālās aprūpes centrs apmeklē-
tājiem ir slēgts. Paciņas, sūtījumus no 
tuviniekiem pieņem, taču ierodoties 
aicinām zvanīt pa tālruni 63331471. 
Lūgums būt saprotošiem, saudzēsim 
mūsu seniorus! Dienas stacionārā pa-
cientus uzņem tikai ar pēdējo 48h laikā 
veiktu COVID-19 testu, kas apliecina, 
ka cilvēks nav inficēts.

Sveiks skolotājus
Skolotājs ir kā aka, no kuras var 

smelties zināšanas, pieredzi, mīlestību, 
sirds siltumu un idejas! Skolotāju die-
nai veltīts pasākums notiks 9. oktobrī 
plkst.16.00 Skrundas kultūras namā. 
Gaidīti visi Skrundas novada esošo 
un bijušo izglītības iestāžu darbinieki 
un pensionētie pedagogi, lai satiktos 
ar kolēģiem. Iepriekšēja pieteikšanās 
līdz 06.10.2020. pie izglītības darba 
metodiķes Daces Grāveles, t.26334229. 
Sveiksim pedagogus apaļās darba ju-
bilejās, teiksim paldies pensionētajiem 
pedagogiem par ieguldījumu skolēnu 
audzināšanā, baudīsim muzikālu priekš-
nesumu, dalīsimies atmiņās!

Izsola nekustamo 
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība, adre-
se Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas 
novads, pamatojoties uz 24.09.2020. 
domes lēmumu (prot. 14, 10. §), orga-
nizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
izsoli- zeme Klusā ielā 16, Skrundā, 
Skrundas novadā, kadastra numurs: 6209 
001 0046. Nosacītā cena EUR 7700,00 
(septiņi tūkstoši septiņi simti eiro). Izso-
les laiks 03.11.2020. plkst.10:00. Izsoles 
vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles 
dalībnieku reģistrācija līdz 02.11.2020. 
plkst.16:00. Izsoles veids- mutiska izsole 
ar augšupejošu soli. Vairāk informācijas 
www.skrunda.lv.

Mobilā diagnostika
12. novembrī no plkst. 10.00 līdz 

17.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 4 (pie 
Latvijas aptiekas), būs MOBILĀ DI-
AGNOSTIKA. Mamogrāfija ar Nacio-
nālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstuli – bez maksas; ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu - 3,00 EUR; bez nosūtīju-
ma - 25,00 EUR. Rentgens (plaušām, 
locītavām u.c.): 1 projekcija 9,00 EUR 
(ģimenes ārsta nosūtījums nav nepie-
ciešams). Lūdzam pieteikties iepriekš 
uz noteiktu laiku pa tālruni 27020119.

Rudens foto konkurss
No 1. līdz 31. oktobrim Skrundas 

novada Tūrisma un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrs rīko foto konkursu „Ru-
dens pieskāriens Skrundas novadā”. 
Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 31. ok-
tobra pl. 17.00, sūtot uz e-pasta adresi: 
tuac@skrunda.lv, ar norādi „Konkur-
sam” vai personīgi nogādājot Skrundas 
novada tūrisma un uzņēmējdarbības 
atbalsta centrā USB zibatmiņas vai 
citā datu nesējā. Nosūtot fotogrāfijas, 
dalībniekam obligāti jānorāda: vārds, 
uzvārds, e-pasta adrese, kontakttāl-
runis, kā arī fotogrāfijas uzņemšanas 
vieta un datums. Konkursā aicinām 
iesniegt iepriekš nekur nepublicētas 
fotogrāfijas, kuras uzņemtas šajā ru-
denī Skrundas novada teritorijā, laikā 
no 1. līdz 31. oktobrim. Rezultātu 
paziņošana un konkursa uzvarētāju 
apbalvošana notiks līdz 18. novem-
brim. Pirmo trīs vietu ieguvēji balvā 
saņems īpaši apdrukātu t-kreklu, kā arī 
1. vietas ieguvējam autora  fotogrāfijas 
izdruka uz kanvas  (izm. 20х30 cm). 
Vairāk informācijas Skrundas novada 
mājaslapā www.skrunda.lv.

Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Septembrī varēja nodot lielgabarīta atkritumus. Pagasta iedzīvotāji izmantoja šo 
iespēju. Ikdienā pagasta pārvalde rūpējas par pašvaldības autoceļiem. Uz diviem 
ir atjaunots grants segums. Šogad pēdējo reizi tika appļautas visu pagasta kapsētu 
un pagasta teritorija.

Atpūtas centrā iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties pastalu darināšanas meis-
tarklasē. Mazajiem nīkrācniekiem tika piedāvāta izrāde „Māja zem varavīksnes”. 
Savukārt visiem interesentiem bija iespēja piedalīties Dzidras Ārnieces-Krivko 
grāmatas „Pa senču takām Nīkrācē” atklāšanas svētkos. Rakstniece savu grāmatu 
dāvināja gan bibliotēkas lasītājiem, gan  pagasta iedzīvotājiem, kuri to var lasīt  
pagasta vēstures istabā. Paldies grāmatas autorei par dāvinājumu! 

Nīkrāces bibliotēkā ciemojās mazie pirmsskolas izglītības bērni, lai apskatītu 
jaunākās bērnu grāmatas un kopīgi krāsotu rudens tēmas zīmējumus. Bija apskatāma 
Birutas Leikartes kinderolu figūriņu izstāde. Norisinājās lasītāju kluba tikšanās, 
veltīta dzejas dienām. Dzejas dienā iedzīvotāji tikās ar dzejnieci Ivetu Pudāni un 
Rihardu Pudānu.

Jauniešu centrā apmeklētāji veidoja personalizētas grāmatzīmes un uzlīmes. Kopā 
rosīgi un aktīvi darbojās virtuvē, kur paši mācījās  sagatavot un cept veselīgos našķus. 
Filmu pēcpusdienā kopīgi veidoja foto rāmīšus bildēm un skatījās kino. Jauniešiem 
bija iespēja kopīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku spēļu pēcpusdienā.

Aizvadītas septembra sportiskās aktivitātes, ir noslēdzies novusa turnīra pirmais 
posms. Dalībnieki bija atbraukuši no apkārtējiem novadiem. Par uzvarētāju kļuva 
rudbāržnieks Viktors Fjodorvs,  aiz sevis atstājot mājinieci Birutu Leikarti, kura 
ieguva  otro vietu. Trešo vietu ieguva skrundenieks Ritvars Lejavs. Novusa turnīra 
otrais posms notiks 17. oktobrī. Eiropas sporta nedēļā norisinājās Nīkrāces pagasta 
sporta spēles „Sporto rudenī”, kurās septiņās dažādās disciplīnās piedalījās 30 
sportisti. Dalībnieki bija ieradušies no Durbes, Skrundas un Nīkrāces. Liels paldies 
brīvprātīgajiem palīgiem, bez jūsu atbalsta sacensības nevarētu norisināties tik raiti. 
Paldies fotogrāfei Artai Agitai Zonbergai. Paldies visiem sportistiem, ka ieradāties 
un atbalstījāt pasākumu! Saieta namā var izmantot trenažieru zāli. Otrdienās un 
trešdienās visiem interesentiem ir iespēja trenēties novusā, tenisā, šahā, dambretē 
un citās galda spēlēs. 

Informāciju apkopoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa 

Rudbāržu pagastā
Dabā iestājies rudens. Sāk krāsoties lapas, un ļaudis steidz novākt dārzos pēdējo 

ražu. Darbi pagasta teritorijā turpinās pilnā apjomā: vēl pļaujam zālienu, apgriežam 
košuma krūmiņus, esam uzsākuši grābt lapas un sakopt teritoriju. Turpinās ceļu 
uzturēšanas darbi - greiderēšana un apaugumu noņemšana, atkārtoti aizpildītas 
asfalta bedrītes uz Rudbāržu-Sieksātes ceļa. Ir nomainītas iztrūkstošās ceļazīmes 
pie dzelzceļa pārbrauktuvēm. 

Rudbāržu internātskolā bija Zemessardzes un starptautisko spēku mācību 
nometne “Zobens 2020”.  Novada domes vadība kopā ar pagasta pārvaldes 
darbiniekiem tikās bijušajā O. Kalpaka Rudbāržu skolā, lai kopā ar Saeimas 
deputātiem un Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem uzklausītu vīziju par jaunās 
Kadetu skolas izveidi.

Septembrī Rudbāržu bibliotēkā risinājās daudz un dažādi pasākumi. Dzejas 
dienu laikā tika organizēta tikšanās ar dzejnieci un mūsu novadnieci Daci Priedi, 
iedzīvotāji varēja apskatīt Skrundas mākslas studijas dalībnieku darbu izstādi 
“Gobelēni” un “Zīmējumi dzejas noskaņās”, savukārt jaunā paaudze baudīja dzejas 
un zīmējumu pēcpusdienu kopā ar Pepiju Garzeķi. Tuvojoties Miķeldienai, bib-
liotēkā notika latvisko tradīciju pēcpusdiena kopā ar folkloras kopu “Kamenīte”. 

Rudbāržu kultūras namā ikviens var apskatīt Vladislava Kundziņa fotoizstādi 
“Ziedi”. 

Septembra vidū Sieksātē notika iedzīvotāju sapulce. Tika uzklausīti priekšlikumi 
un panākta vienošanās, ka no 1. oktobra otrdienu un ceturtdienu pēcpusdienās 
ciema iedzīvotāji varēs apmeklēt Sieksātes pagastmāju un izmantot trenažierus, 
galda spēles un brīvo interneta pieslēgumu.  Nepieciešamības gadījumā, iepriekš 
sazinoties ar Rudbāržu bibliotekāri, saņemt grāmatas un preses izdevumus.

 26. septembrī Rudbāržu centrā norisinājās ikgadējais “Rudens lustes” gada-
tirgus. Visus pirkt un pārdot gribētājus sagaidīja lustīga mūzika grupas “ĒNA” 
izpildījumā.  Bija iespēja iegādāties Skrundas novada mājražotāju produkciju, 
svaigas karpas un kūpinātas zivis, kūpinātu gaļu, medu un dažādus dārzeņus, 
“Skrundas KLĒTES” labumus; bērni izpriecājās bezmaksas piepūšamajās atrakci-
jās. Ikviens varēja spēkus iemēģināt loka šaušanā. Noslēgumā pie gardas zupas tika 
ikviens tirgus apmeklētājs. Savukārt pēcpusdienā interesentus Rudbāržu kultūras 
namā priecēja aktiera Kārļa Neimaņa koncertprogramma “KĀ BŪS, TĀ BŪS..”.

Skaisto laiku un dabu baudīt varēja ikviens 27. septembra pusdienlaikā, pie-
daloties kopīgā pārgājienā sporta darba organizatores Ineses Ozoliņas vadībā. 

Lai ikvienam atliek laika pabūt dabā, izbaudīt šīs krāsas un veldzēties īsākās 
un garākās pastaigās pa iemīļotām pastaigu vietām!

Informāciju apkopoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Inese Ivāne

Raņķu pagastā 
Septembris aiztrauca vienā elpas vilcienā. Labais laiks ļāva padarīt āra darbus. 

Tika ravētas Irbes kapsētas takas, pļauta zāle, appļautas ceļu nomales, pabeigta 
peldētavas labiekārtošana. Igors Stankus uzbūvējis tiltiņu pāri Ēnavas upītei. Tas 
daudziem krietni saīsinās ceļu nokļūšanai uz Sudmalnieku birzi. “Teiku ” mājas 
iedzīvotāji pulcējās sapulcē, lai lemtu par tālāko mājas apsaimniekošanu. Tika 
nolemts paaugstināt apsaimniekošanas maksu un izvēlēts jauns apsaimniekotājs.  
Šogad ātrāk, jau septembrī, darboties atsāka sieviešu vokālais ansamblis un ama-
tierteātris. Aizvadīts jauks un atraktīvs Dzejas dienām veltīts pasākums kopā ar 
dzejnieci Rasmu Urtāni un vijolnieku Reini Galenieku. Mēneša nogalē pasākums 
dāmām par pucēšanos, krāsošanos un fotografēšanos “Uzplauksti vasaras košu-
mā!”, ko vadīja stiliste Inese Kļaviņa un fotogrāfs Sandis Lazda.

Strauji tuvojas Latvijas dzimšanas diena. Kā katru gadu, padomāsim, kuriem 
šajos svētkos teikt paldies par viņu ieguldījumu pagasta dzīvē.

Informāciju apkopoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Skrundas novada Nīkrācē atsāk darboties 
pasta pakalpojumu sniegšanas vieta

No 15. oktobra Skrundas novada Nīkrācē jaunā darbības modelī atsāk strā-
dāt pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, nodrošinot pasta pakalpojumus katru 
darbdienu no plkst.13 līdz 14 pagasta pārvaldē. Pēdējos mēnešos Nīkrācē pasta 
pakalpojumi bija pieejami pēc izsaukuma klienta dzīvesvietā.

No 15. oktobra Skrundas novada Nīkrācē darbu atjauno pasta pakalpojumu 
sniegšanas vieta, kas turpmāk klientiem būs pieejama pirmdienās–piektdienās no 
plkst.13 līdz 14 pagasta pārvaldes ēkā. Ārpus darbalaika, tāpat kā līdz šim, Nīkrāces 
iedzīvotāji pasta pakalpojumus var saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā, iepriekš 
piesakot nepieciešamo pakalpojumu pa tālruni 23281724. 

Nīkrāces pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un 
ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, 
iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokš-
ņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa 
un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta 
pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā 
nodrošina tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta pakalpojumu sniegšanas vietā: 
vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu piegādi, pieņemšanu un nosūtīšanu, 
pastmarku un aplokšņu iegādi, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu 
un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā, 
komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Nīkrāces iedzīvotājiem ir iespējams saņemt arī skaidras 
naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 
67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Nīkrāces 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281724.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja 
pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Nīkrāces pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001, 27008001 vai 28655075 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Skrundas pasta 
nodaļu Ventas ielā 16, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama 
pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpo-
juma saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir 
vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta. 

Nīkrāces pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas jaunajām iespējām 
tiks informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs.

Sīkākai informācijai:
Vineta Danielsone | Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: +371 67608504 | Mob.: +371 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv   

Skrundas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt 
elektroiekārtu bezmaksas izvešanu

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eko 
Kurzeme” un SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem “top!” rīko šķirošanas kampaņu 
Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons”.

Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus līdz 19. oktobrim pieteikt nolietoto un 
vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai 
uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “top!” 
dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.

Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu šeit - https://
ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elek-
tronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.

Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm Skrundas novadā notiks no 28. 
līdz 30.oktobrim, sākot no plkst.7.00, visas dienas garumā. Drošības nolūkos elek-
tronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas 
dienā jābūt novietotai pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas, 
brīvi pieejamā vietā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas 
mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, 
mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas 
ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. 
Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz 
30 kg.  Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces, akumulato-
rus un baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, 
podi u.c. Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā” ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz 
patīkamām un noderīgām balvām. Visi Skrundas novada dalībnieki piedalīsies izlozē 
par veikala “top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā.  Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos 
lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” lasi Latvijas 
Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par 
akcijas norisi aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu 
elektronika@ecobaltiavide.lv.

Pārrunā situāciju remigrācijas jomā
10. septembrī domes sēžu zālē Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robež-

niece un Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa tikās ar Evu Behmani, 
kas Skrundas novadā darbojas kā remigrācijas koordinatore, sniedzot informatīvu 
atbalstu gan potenciālajiem remigrantiem, gan remigrantiem.

Tikšanās mērķis bija pārrunāt remigrācijas situāciju mūsu novadā, kā arī to, kā 
veicināt remigrantu atgriešanos. Kā informēja Eva Behmane, par atgriešanos Skrundas 
novadā interesējas arvien vairāk ārvalstīs dzīvojošo latviešu, taču problēmas sagādā 
tieši dzīvesvietas atrašana. Skrundas novada pašvaldības mājas lapā ir izveidota 
karte, kurā ikviens interesents var apskatīt nekustamos īpašumus, kurus piedāvā gan 
privātpersonas, gan pašvaldība.

 Ja Tavā rīcībā ir informācija par nekustamo īpašumu (lauku viensētu, dzīvokli, 
māju pilsētā vai pagastā), kurai noteikti vajadzētu jaunus saimniekus, vai arī zini 
cilvēkus, kas vēlas atgriezties Skrundas novadā, priecāsimies, ja darīsi to zināmu Evai 
Behmanei, e-pasts: eva.behmane@skrunda.lv; tālr. 24423505.

 Prieks un lepnums par tiem, kas šo pēdējo gadu laikā ir atgriezušies Latvijā un par 
savu dzīvesvietu izvēlējušies tieši Skrundas novadu.

 Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
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2020. gada 24. septembra domes sēde
Administratīvie jautājumi

Dome apstiprināja SIA “Skrundas TV” 
darbības rezultātu novērtējuma ziņoju-
mu, statūtu grozījumus un statūtu jauno 
redakciju un uz pieciem gadiem atkārtoti 
ievēlēja Alanu PERŠEVICU par SIA 
“Skrundas TV” valdes locekli.

Dome izbeidza darba tiesiskās attiecī-
bas ar Guntru NEILANDI kā  p/i “Skrun-
das veselības un sociālās aprūpes centrs” 
direktori, pamatojoties uz Darba likuma 
100. panta pirmo daļu, un par direktori 
iecēla Sigitu PICULI, slēdzot ar viņu 
darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot 
mēneša darba algas likmi 900,00 EUR 
(deviņi simti euro, nulle centi), un nosakot 
normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā.

Dome paredzēja 100,00 EUR (viens 
simts euro, nulle centi) no 2021. gada 
kultūras pasākumiem paredzētiem bu-
džeta līdzekļiem nodibinājumam „Fonds 
Sibīrijas bērni”, reģ. Nr. 40008057169, 
adrese Graudu iela 41A, Rīga, LV-1058, 
2021. gada projektiem – konferencei, kon-
certam, bērnu zīmējumu un sacerējumu 
konkursam, filmas “Tālā zeme Sibīrija” 
nākamo sēriju montāžai un iespējamai 
ekspedīcijai uz Krasnojarskas, Omskas 
apgabaliem 2021. gada vasarā.

Dome apstiprināja izmaiņas pašval-
dības izglītības iestāžu amatu sarakstos, 
finansējuma avots Skrundas novada 
pašvaldības budžeta līdzekļi.

Dome apstiprināja kārtību Skrundas 
novada pašvaldības vispārizglītojošo 

skolu skolēnu un pedagogu apbalvošanai 
par sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs.

Dome izdarīja grozījumus Skrundas 
novada pašvaldības Skrundas vidusskolas 
nolikumā un izteica nolikuma 10. punktu 
šādā redakcijā: ,,10. Izglītības iestāde 
īsteno licencētas pirmsskolas, vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās iz-
glītības programmas.”, savukārt nolikuma 
54. punktu izteica šādā redakcijā: ,,54. 
Grozījumi Nolikumā stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc apstiprināšanas Skrundas 
novada domē.”.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma uz pieciem gadiem slēgt 
ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
nomas līgumu par telpām ēkā Liepājas 
ielā 5, Skrundā, (kopējā platība 182,7 m2), 
nosakot telpu nomas maksu 1,15 EUR 
(viens euro, piecpadsmit centi) par 1 m2 
mēnesī un PVN likumos noteiktā kārtībā 
un apmēros, un par telpām šajā ēkā (ko-
pējā platība 157 m2), nosakot telpu nomas 
maksu 0,15 EUR (nulle euro, piecpadsmit 
centi) par 1 m2 mēnesī un PVN likumos 
noteiktā kārtībā un apmēros.

Dome izbeidza ar SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība”, juridiskā adrese 
Stūru iela 7, Skrundā, 01.04.2011. no-
slēgto nomas līgumu Nr. 9-3/11/2011 ar 
01.10.2020.

Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma 
atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 

sēdes protokolu Nr. 10.2/6 no 08.09.2020. 
par nekustamā īpašuma - zemes un mežau-
dzes „Mālkalni”, Skrundas pagastā, izsoli 
un nolēma pārdot šo nekustamo īpašumu 
10,3 ha platībā par cenu 87 200 EUR 
(astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti 
euro) izsoles dalībniekam – SIA “BALTU 
KOKS”, reģ. Nr.42103036409, juridiskā 
adrese Vecā Ostmala 10, Liepāja.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašumu - zemi 
Klusā ielā 16, Skrundā, ar kopējo platību 
8677 m2, ar nosacīto cenu 7 700,00 EUR 
(septiņi tūkstoši septiņi simti euro, nulle 
centi). 

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti 
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - 
zemi “Saikas” Rudbāržu pagastā ar kopējo 
platību 1,82 ha.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti 
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - 
dzīvokli Jubilejas ielā 3-11, Rudbāržos, 
ar kopējo platību 73,8 m2.

Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda dzīvokli Ziedu ielā 
5-6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Druviņas” Skrundas pagastā 
un atdalāmām zemes vienībām: 2,1 ha 
platībā un 2,9 ha platībā piešķirt jaunu 
nosaukumu „Jaundruviņas”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, zemes vienī-
bu lietošanas mērķis – 0101 –  zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo 

īpašumu „Poriņi” Skrundas pagastā un 
atdalāmai zemes vienībai 2,4 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Poriņu Mežs”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
zemes vienību lietošanas mērķis – 0201 
–  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem: “Ventmaļi”, 
Raņķu pagastā, zemes vienības sadalīša-
nai, un atdalāmai zemes vienībai piešķirt 
jaunu nosaukumu “Vilnīši”, Raņķu pa-
gasts, Skrundas novads; “Kalves”, Rud-
bāržu pagastā, zemes vienības sadalīšanai, 
un atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu 
nosaukumu “Ozolkalves”, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads; “Bērzkalni”, 
Raņķu pagastā, zemes vienības sadalīša-
nai, un atdalāmai zemes vienībai piešķirt 
jaunu nosaukums “Jaunbērzkalni”, Raņķu 
pagasts, Skrundas novads; “Jaunbeņi”, 
Skrundas pagastā, zemes vienības sadalī-
šanai, un atdalāmai zemes vienībai 1,07 ha 
platībā piešķirt jaunu nosaukumu “Jaun-
beņu Mežs”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, savukārt zemes vienībai 1,84 ha 
platībā piešķirt nosaukumu “Jaunbeņu 
Birzs”; “Kalna Ulītes”, Skrundas pagastā, 
zemes vienības sadalīšanai, un atdalāmai 
zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu 
“Ulītes Mežs”, Skrundas pagasts, Skrun-
das novads.

Dome nolēma uz pieciem gadiem izno-

māt personai zemes vienības daļu 0,024 ha 
platībā Raiņa ielā 24, Skrundā, lietošanas 
mērķis - 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(mazdārziņš), nosakot nomas maksu gadā 
0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtī-
bas, bet ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro).

Dome nolēma apvienot vienā zemes 
vienībā Nīkrāces pagastā esošus īpašumus 
– ”Mētraines” 27,6 ha un 3,0 ha platībā, 
”Bebrāji” 15,0 ha platībā, ”Mežozoli” 
10,4 ha platībā, ”Strazdi” 37,2 ha platī-
bā, un tām piešķirt vienotu nosaukumu 
“Mētraines”, Nīkrāces pagasts, Skrundas 
novads, zemes vienības lietošanas mērķis 
– 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība. 

Dzīvokļu jautājumi
Dome divām personām anulēja deklarē-

to dzīvesvietu Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Skrundas novada pašvaldības 
policija informē par 

notikumiem septembrī
Nodrošina 
sabiedrisko kārtību

1.septembrī Skrundā un Nīkrāces 
pagasta Dzeldā nodrošināta sabiedriskā 
kārtība un bērnu drošība, apmeklējot 
Zinību dienas pasākumus skolā. 12. 
septembrī Skrundā nodrošināta sabied-
riskā kārtība un ielu slēgšana veterānu 
rallija laikā. 19. septembrī Skrundas 
novada pašvaldības policijas darbinieki 
piedalījās Rododendru stādīšanas talka 
Skrundā.  

Saņem sūdzības
Saņemta anonīma telefoniska in-

formācija, ka Skrundā, pie veikala 
“Elvi”, tiek ubagots un prasīta nauda, 
informācija neapstiprinājās. Neapstip-
rinājās arī informācija, ka kāda sieviete 
veikalā “Elvi” skaļi uzvedas un traucē 
pārdevējām darbu. Kāds sūdzējies, ka 
bērnu laukumā Skrundā  lielie bērni 
šūpojas šūpolēs, kuras ir paredzētas 
maziem bērniem. Izskaidrots bērniem, 
kur var  šūpoties un atpūsties attiecīgā 
vecuma bērni.

Kaimiņu nesaskaņas
Uz iedzīvotāju sūdzību pamata ir uz-

sāktas divas administratīvās lietvedības 
par necieņu pret kaimiņiem Rudbāržos 
un Dzeldā. 11. septembrī kaimiņu kon-
fliktu Raņķu pagastā  risināja arī VP. 
Konflikts atrisināts uz vietas. 

Sadarbojas ar citiem 
dienestiem

Rudbāržu pagasta Vecsieksātes ka-
pos nozāģētas 3 egles. Paziņots Valsts 
policijai (VP). Ir saņemta atļauja. 10. 
septembrī Skrundā, Pērkonu ielā, kādai 
personai tika veikta palīdzība ar nogā-
dāšanu uz Piejūras slimnīcu Liepājā. 
Palīdzēts VP darbiniekiem.  

Uzrauga pašizolāciju
Pārbaudītas personas, kurām ir jāievē-

ro pašizolācija, atbraucot no ārvalstīm. 
15. septembrī no VP telefoniski tika 
pieteiktas deviņas, bet 21. septembrī 11 
personas, kurām ir pašizolācija. Veikta 

telefoniska saziņa ar šīm personām.

Bojā īpašumu
14. septembrī Skrundā, Saldus ielā, 

dzīvojamai mājai izsistas divas logu 
rūtis. 17. septembrī saņemta informācija, 
ka Skrundas pilsētas estrādē sabojāts 
žogs (metāla žogs izrauts no turētajiem), 
paziņots Skrundas komunālai saimnie-
cībai. Pēc video ierakstu pārbaudes tiks 
noskaidrotas vainīgās personas. Skrun-
das bērnu laukumā, kurš atrodas pie 
Skrundas kultūras nama, tika nolauzti 
dekoratīvie elementi. Pēc videonovē-
rošanas kameru ierakstu pārbaudes tika 
atrastas vainīgās nepilngadīgās personas. 
Pēc pašvaldības policijas iniciatīvas tiek 
pieskatīta nesen Ventas krastā atklātā 
pērtuve, kur tika konstatēts, ka jaunieši 
sadedzinājuši pirts slotiņas. Vainīgās 
personas tika apzinātas un izteikts 
mutisks brīdinājums. Tiek veikta video 
novērošana.

Satiksme
Skrundā iedzīvotājs sūdzējies par 

smagās automašīnas novietošanu uz 
Mazās ielas neatļautā vietā. Ar auto-
mašīnas vadītāju pārrunāts par ceļa 
zīmju ievērošanu un izteikts mutisks 
brīdinājums. Augustā vairāki autovadī-
tāji izdarījuši pārkāpumu, šķērsodami 
dzelzceļa pārbrauktuvi pie  aizliedzoša 
luksofora signāla.

Pārkāpj noteikumus
Vairākas reizes saņemta informācija 

par cilvēkiem, kas sabiedriskā vietā 
Skrundā un Rudbāržos atradušies alko-
hola reibumā un traucējuši apkārtējiem. 
Izteikti gan brīdinājumi, gan uzsākta 
administratīvā lietvedība. 18. septembrī 
tika saņemta telefoniska informācija, 
ka Dzeldā kaimiņu suns dzen no aploka 
aitas. Paziņots zināšanai. Materiāls par 
pārkāpumiem atrodas VP.

Informāciju apkopoja Skrundas 
novada pašvaldības policijas 

inspektors Aleksandrs Demčenko
Informāciju apstrādāja 

Ieva Benefelde

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas 
mācībām pieaugušajiem

22. septembrī atklāta pieteikšanās 
piektajai mācību kārtai Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu pieaugušo izglī-
tības projektā “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, 
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA).

Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 
25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības 
vairāk nekā 500 izglītības programmās. 
Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. 
oktobrim.

Piektajā mācību kārtā mācības 11 
tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 iz-
glītības iestādes visā Latvijā. “Šajā kārtā 
mācību piedāvājums tiek paplašināts 
ar 196 profesionālās tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides izglītības prog-
rammām uzņēmējdarbības nozarē. Aici-
nām arī šajā nozarē strādājošos izmantot 
iespēju stiprināt savu konkurētspēju, 
pilnveidojot profesionālo kompetenci”, 
stāsta VIAA direktore Dita Traidās.

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir 
mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi 
un, apgūstot kādu no profesionālās tālāk-
izglītības programmām, kuru noslēgumā 
var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs 
jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 
95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc 
programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs 
saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju 
līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodo-
ties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo 
izglītības programmu veidos iedzīvotāju 
līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 
10%, ES fondu un valsts – 90%. Maz-
nodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības 
ir bez maksas, savukārt strādājošie ar 
invaliditāti var pretendēt uz asistenta 
vai surdotulka izmaksu kompensāciju 
mācību laikā.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mā-
cībām norit tiešsaistē mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot 
latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpo-
jumu jebkurā diennakts laikā.

Mācībām var pieteikties strādājoši un 
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 
gadiem līdz neierobežotam vecumam, 
tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas 

atvaļinājumā, saglabājot darba attie-
cības, un strādājoši pensionāri. Katrs 
strādājošais projekta laikā var mācīties 
divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās 
kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams 
mācīties tika vienā izglītības program-
mā. Mācību grupu komplektēšana un 
mācības tiem, kas pieteiksies piektajā 
mācību kārtā, sāksies 2020. gada no-
vembrī. Plašāka informācija par uzņem-
šanas nosacījumiem, mācību un atbalsta 
iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir 
publicēts projekta tīmekļa vietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepie-
ciešams informatīvs atbalsts piemē-
rotāko mācību izvēlei vai nav iespēju 
pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām 
vērsties pie pieaugušo izglītības koordi-
natoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldī-
bā. Mācību pieteikumu var noformēt arī 
klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un 
uzrādot personu apliecinošu dokumen-
tu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts 
aģentūras filiālēs var saņemt karjeras 
konsultāciju.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā 
noritējušas jau piecas pieteikšanās kār-
tas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 
34 000 strādājošo, no kuriem vairāk 
nekā 23 000 izglītošanos jau pabeiguši. 
31% visu mācību dalībnieku ir vecumā 
no 45 gadiem, savukārt 19% - vecumā 
virs 50 gadiem. 51% mācību dalībnieku 
ir rīdzinieki, bet 49% dzīvo ārpus gal-
vaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. 
gadam plānots iesaistīt 53 tūkstošus 
nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projek-
tu  “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” īsteno VIAA, 
lai pilnveidotu nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci un novērstu 
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam, kā arī 
veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, 
gan darba produktivitātes pieaugumu. 
Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds 
un Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 
47 miljonus eiro.

Aicina pieteikt iedzīvotājus 
Goda balvas un Pateicības 

rakstu saņemšanai
Skrundas novada dome LR prok-

lamēšanas gadadienā tradicionāli 
piešķirs apbalvojumus - Goda balvas 
un Pateicības rakstus.

Apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir 
rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, 
iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dar-
biniekus strādāt aktīvi, radoši, iesaistīties 
novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī 
dot lielāku ieguldījumu Skrundas nova-
da izaugsmē. Skrundas novada domes 
apbalvojums tiek piešķirts fiziskām un 
juridiskām personām.

Goda balva un Goda raksts (turpmāk 
tekstā Goda balva) ir augstākais Skrun-
das novada domes apbalvojums, ko 
piešķir par sevišķiem nopelniem novada 
labā, par mūža ieguldījumu darbā un 
atbalstu Skrundas novadam.

Pateicības raksts ir Skrundas novada 
domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība 
par atbalstu Skrundas novadam, par sa-
darbību ar Skrundas novada domi.

Ierosinājumus par Skrundas novada 
domes apbalvojuma piešķiršanu var 
iesniegt Skrundas novada pašvaldībā. 
Izvirzīt personu Skrundas novada domes 
apbalvojuma piešķiršanai var jebkura 
persona, Skrundas novada domes pa-
kļautībā un pārraudzībā esoša iestāde 
un organizācija, citi pilsētā un novadā 
esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas, 
un sabiedriskās organizācijas, Skrundas 
novada domes komisijas un komitejas.

Lūdzam, iesniedzot ierosinājumus par 
personu apbalvošanu, norādīt apbalvo-
jamās personas vārdu, uzvārdu, darba 
un dzīves vietu, ieņemamo amatu vai 
nodarbošanos; jānorāda arī iesniedzēja 
juridiskais statuss vai fiziskās personas 
vārds, uzvārds, ieņemamais amats un 
dzīvesvieta; klāt lūdzam pievienot reko-
mendācijas rakstu, kurā jāsniedz pama-
tojums un izvirzītās personas sasniegumu 
un nopelnu apraksts.

Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai 
Pateicības raksta piešķiršanu, tiks vērtēta 
kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā akti-
vitāte, brīvprātīgā iniciatīva; ieguldījums 
kultūras, izglītības un saimnieciskajā 
darbā, kā arī novada attīstībā kopumā; 
pozitīva novada tēla veidošana un novada 
vārda popularizēšana; profesionālā dar-
bība; mūža ieguldījums un īpaši nopelni; 
varonība ekstremālās situācijās; citi īpaši 
nopelni.

Iesniegtos priekšlikumus par kan-
didātiem apbalvošanai ar Goda balvu 
vai Pateicības rakstu apkopos Skrundas 
novada domē. Lēmums par apbalvojumu 
piešķiršanu tiks publicēts vietējā laik-
rakstā. Par to tiks informēti ierosinājuma 
iesniedzēji un apbalvojamās personas, 
kuras tiks uzaicinātas uz svinīgo apbal-
vojuma pasniegšanas sarīkojumu.

Ierosinājumus par apbalvojuma pie-
šķiršanu var iesniegt Skrundas novada 
pašvaldībā līdz 23. oktobrim. Balvas 
pasniegšanas noteikumi un iesnieguma 
veidlapa atrodama Skrundas novada 
pašvaldības mājas lapā.
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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.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

8. oktobrī pl. 12.00 izzinošs brauciens pa Skrundas novadu. Iepriekšēja 
pieteikšanās pa t. 25708808.

11. oktobrī pl. 12.00 Skrundas kultūras namā cirks “Jaunais brīnums” aicina 
uz izrādi “Ciemos pie baltā lāča”. Ieejas maksa – 6,00 EUR, 4,50 EUR – bērnam 
līdz 7 gadu vecumam, ja līdzi nāk pieaugušais; bērniem līdz 3 gadu vecumam 
– bez maksas. Iepriekšpārdošanā biļetes iespējams iegādāties Skrundas bērnu 
bibliotēkā. Informācija pa t. 29450449 vai 63331556.

15. oktobrī no pl. 11.00 līdz 16.00 aicinām iedzīvotājus apskatīties atjau-
noto deportāciju piemiņas vagonu un ekspozīciju Skrundas dzelzceļa stacijā.

No 19. oktobra Skrundas k/n mazajā zālē skatāma foto draugu Vladislava 
Kundziņa, Evas E. Čūderes, Ineses Grizānes, Jura Kalniņa un Daiņa Ozola 
izstāde “UKRAINA, KARPATI – DABA UN CILVĒKI”. 2019. gada vasaras 
vidū, karstajā jūnijā, neliela foto draugu grupa devās uz Ukrainu iepazīt Karpatu 
kalnus un to iedzīvotājus. Galamērķis -  Rietumukrainas pilsēta Verhovina. 
Pilsēta, kas atrodas Karpatu kalnu Gucuļu reģionā pie Čeremošas upes. Karpati 
ir vieni no vecākajiem kalniem, tāpēc te nav augstas un stāvas klintis, taču 
saules pielietas kalnu pļavas pārpārēm. 

31. oktobrī pl. 19.00 (līdz pl.24.00) Skrundas k/n muzikanti ielūdz uz  balli 
„SATIKŠANĀS SKRUNDĀ!”. No 5. oktobra sāksies biļešu iepriekšpārdošana 
un galdiņu rezervācija. Galdiņus rezervēt pa t. 63331556; 28327883. Biļetes 
iepriekšpārdošanā – 5,00 EUR. Pasākuma dienā – 7,00 EUR. Ja nepieteiksies 
pietiekams skaits apmeklētāju, balle nenotiks.

Rudbāržos
31. oktobrī pl. 19.00 Rudbāržu k/n Skrundas amatierteātris SAAN aicina 

noskatīties Aivas Birbeles lugas “Zaļā zona” iestudējumu. Režisore -  Inga 
Ezeriete. Ieeja – bez maksas.

Nīkrācē
No 5. līdz 30. oktobrim Nīkrāces atpūtas centrā fotogrāfu grupas “Liepājas 

pozitīvs” fotoizstāde “MANS”.
10. oktobrī pl. 16.00 Nīkrāces atpūtas centrā senioru atpūtas pēcpusdiena 

kopā ar muzikālo apvienību “Projekts 5 Jāņi”. Pēc koncerta kopīga sadziedāša-
nās ar apvienoto Nīkrāces un Zirņu pagastu sieviešu ansambli. Līdzi jāņem labs 
noskaņojums un neliels cienasts. Pieteikties līdz 8. oktobrim pa t. 22470402.

17. oktobrī pl. 10.00 Nīkrāces atpūtas centrā novusa turnīra otrais posms. 
18. oktobrī pl. 15.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Vaiņodes amatier-

teātris “Kuratieši” ar komēdiju “Sievasmātes bizness”. Režisore Inga Ezeriete. 
Ieeja bez maksas.

24. oktobrī pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā sacensības “Zolītē”. 
31. oktobrī pl. 12.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca “Tava izvēlētā 

fotogrāfija uz koka - dāvana vai brīnišķīgs dekors”. Pieteikšanās un sīkāka 
informācija pie kultūras darba organizatores Ingas vai pa t. 22470402.

Raņķos
4. oktobrī pl. 14.00 Raņķu pasākumu zālē grāmatas “Pa Latvijas novadiem ar 

Roberto” prezentācijas pasākums un koncerts. Pasākums notiks pie galdiņiem. 
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties līdz 1. oktobrim. Būs iespēja iegādāties 
Roberto grāmatu (15,00 eiro) ar autogrāfu. Ieeja - 2,00 EUR.

17. oktobrī pl. 19.00 Raņķu pasākumu zālē atpūtas mirklis ar Annu Dri-
bas un Agri Riču. Pēc koncerta rudenīga kopā būšana ar Māri no Ventspils. 
Sveiksim jaunos pensionārus. Pasākums pie klātiem galdiem. Ievērojot Covid 
19 pulcēšanās ierobežojumus, vietu skaits ierobežots. Dalības maksa - 8,00 
EUR. Pieteikties un samaksāt līdz 14. oktobrim. Telefons uzziņām – 29359243.

Notiks plašas militārās mācības
No 26. oktobra līdz 

1. novembrim notiks 
Sauszemes spēku meha-
nizētās kājnieku brigādes 
1. mehanizētā kājnieku 
bataljona mācības, kas 
norisināsies gan diennakts 
gaišajā, gan tumšajā laikā. 
Nodarbību laikā karavī-
ri pārvietosies ar riteņ-
transportu un kājām pa 
Skrundas novada teritoriju 
un koplietošanas ceļiem. 
Mācību laikā tiks ievēroti 
ugunsdrošības noteikumu 
un dabas aizsardzības 
noteikumu prasības. Ci-
vilo iedzīvotāju dzīvība, 
veselība un privātīpašums 
netiks apdraudēts, netiks 
izmantota salūtmunīcija.

Bibliotēku ziņas
Skrundas bērnu bibliotēkā
15. oktobrī pl. 13.10 uz tikšanos ar 

ornitologu un bērnu grāmatu autoru 
Viesturu Ķerus aicināti 2. un 3. klašu 
skolēni. Pasākums notiks Skrundas 
vidusskolas aktu zālē.

16. oktobrī pl. 13.10 uz tikšanos 
ar radio žurnālistu un grāmatu autoru 
Dzintaru Tilaku aicināti 7. un 8. klašu 
skolēni. Pasākumu muzikāli kuplinās 
mūziķis Āris Ziemelis. Tikšanās notiks 
Skrundas vidusskolas aktu zālē.

26. oktobrī tematisks pasākums 
Krišjāņa Barona jubilejas mēnesī „Tau-
tasdziesmiņas svētki” Skrundas PII 
„Liepziediņš” audzēkņiem.

27. oktobrī grāmatu maiņa Skrundas 
PII „Liepziediņš”.

28. oktobrī tematisks pasākums 
Krišjāņa Barona jubilejas mēnesī „Tau-
tasdziesmiņas svētki” Skrundas PII 
„Liepziediņš” audzēkņiem.

Rudbāržu bibliotēkā
8. oktobrī pl. 17.30 fotoizstādes 

,,SKAISTĀKAS PAR SAULRIETIEM 
VAR BŪT TIKAI RĪTAUSMAS ...” 
atklāšana. Tikšanās ar izstādes autori 
Ingu Ozolu. Kokli spēlēs Laura Drēziņa.

 15. oktobrī pl. 17.00 vilnas glezniņu 
meistarklase. Meistarklasi vadīs Linda 
Kislina. Meistarklasē mācīsimies, kā no 
filca un dažādiem smalkiem tekstila ma-
teriāliem veidot gleznas, kuras dēvē arī 
par vilnas akvareli – vilnas gleznojumu. 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 9. 
oktobrim. T. 29274820.

Antuļu bibliotēkā
Līdz 30. oktobrim Antuļu bibliotēkā 

skatāma Māra Mihailova fotogrāfiju 
izstāde. 

Nīkrāces bibliotēkā 
Līdz 31. oktobrim Ilzes Zaneribas 

piespraužu, nozīmīšu izstāde.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
GENEVEIDE ĻAUDĀMA 25.03.1959. 08.09.2020.
DZINTRA VANAGA 21.05.1947. 08.09.2020.
AUSTRA TILGALE 11.10.1932. 15.09.2020.

Novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 2 mazulīši – puisītis un meitenīte. Abi ir 
pirmie bērniņi ģimenēs. Lai veseli un ņipri mazulīši laimīgiem vecākiem!

Laulību reģistrējuši 6 pāri: 5 dzimtsarakstu nodaļā, viens Lēnu Romas katoļu 
draudzē.

Mūžībā aizgājuši  2 novada un 1 Saldus novada iedzīvotājs.

Novada dzimtsaraksts ziņo

5. septembrī Zelta kāzu jubileju svinēja Laima un Visvaldis Rožukalni. 
Apsveicam jubilārus 50 gadu laulības jubilejā! Vēlam dzīvesprieku, veselī-

bu, saglabāt optimismu un sapratni, lai kopā varat priecāties par dzīvi, bērniem 
un mazbērniem, jo jūs taču esat viens otram!

Vai ir kas tāds, kas abiem jums nav bijis?
Vai ir tāds vārds, kas nav vēl pasacīts?

Lai svētīgs rudens lietus pār jums nolīst, 
Lai spēku dod tas tālāk gājumam.

    Skrundas dzimtsarakstu nodaļa

Aprūpes namā “Valtaiķi”
Pavasaris un vasara ir aizskrējusi ātri, jo esam spiesti piemēroties jauniem apstākļiem 

saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem. Ir ierobežoti apmeklējumi, tāpēc ikdienā nama 
iemītniekus cenšamies nodarbināt un izklaidēt ar galda spēlēm un kopīgu dziedāšanu. 
Trešo gadu septembra vidū svinam Ābolu dienas svētkus - spiežam ābolu sulu, mizojam 
ābolus, lai žāvētu un vārītu ievārījumu, un baudītu to visu kopā ar ceptām pankūkām. 

Aprūpes nams “Valtaiķi” otro gadu piedalās projektu konkursā “Mēs Skrundas 
novadam!”. Šogad interesentu kopa “Latvijai 101” piedalījās projektā “Lietussargs”. 
Startējot projektā, tika iegūts atbalsts 500 eiro vērtībā. Par šo naudu iegādājāmies 
kokmateriālus, metāla jumta segumu, kores, skrūves un krāsu. Vecā veļas žāvētava 
bija nolietojusies, tāpēc interesentu kopa to atjaunoja. Tika demontēts veļas žāvētavas 
jumts, nomainīts jumta vainags un uzklāts jauns segums. Nama iemītnieku drēbes 
tiek mazgātas un žāvētas regulāri, tāpēc atjaunotā veļas žāvētava ir liels ieguvums 
nama ikdienas dzīvē. Tā uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un padara pievilcīgāku 
vidi. Šajā laika domāsim katrs par savu, kā arī tuvo un mīļo veselību. Lai ražens un 
bagātīgs rudens ikvienam!

Aprūpes nama “Valtaiķi” direktore Gunita Bivbāne

Novada jauniešiem
Skrundas jauniešu centrā
Nemanot jau pienācis oktobris. Procesi dabā jau mazliet pieklusuši, bet jaunatnes jomā 

dzīve tikai uzņem apgriezienus!
No 5. līdz 11. oktobrim visā Latvijā norisinās “Labo darbu nedēļa”. Arī mēs esam 

iesaistījušies šajā akcijā, kopā radīsim apsveikumus Bērnu klīniskās universitātes pa-
cientiem, lai ienestu mazliet prieka un krāsu viņu ikdienā.

No 12. līdz 16. oktobrim  - “Labsajūtas nedēļa”. Atzīmējot garīgās veselības dienu, 
aicināsim ikvienu ieklausīties sevī, mācīsimies būt “šeit un tagad”, runāsim par emocijām 
un garīgo veselību.

Skolas brīvlaikā ļausimies sacensību garam un piedalīsimies galda spēļu čempionātā. 
No 26. līdz 30. oktobrim radošās darbnīcas “Iededz gaismu!”.
“Māmiņu skolā” mīļi gaidīts ikviens, kurš vēlas pabūt kopā. Kā ierasts, pavadīsim 

laiku sarunās, kopā gatavosim, izzināsim, mācīsimies, dalīsimies savās bažās un prieka 
mirkļos. Tiekamies katru trešdienu no plkst. 10.00.

Ceturtdienu vakaros pl. 18.00 jauniešu centrā pulcējas galda hokeja entuziasti, lai 
trenera Edgara Vītola vadībā apgūtu spēles prasmes. Droši nāc pievienoties!

Otrdienu un ceturtdienu vakaros Madars Balodis aicina ikvienu izzināt svešvalodas, 
sīkāka informācija sazinoties ar Madaru pa t.25716029.

Rudbāržu jauniešu klubiņā
8. oktobris pl. 16.00 - Kino pēcpusdiena.
20. oktobris pl. 13.00 - Jautrās stafetes sporta zālē.
22. oktobris pl. 13.00 - Izbaudām brīvlaiku svaigā gaisā, meklējot un vācot dabas 

materiālus
31. oktobris pl. 19.00 - Helovīnu nakts jauniešu klubiņā jauniešiem no 12 gadu vecuma.
Nīkrāces jauniešu centrā
Arī Nīkrāces jauniešu centrs pēc pavasara attālinātajiem darbiem un vasaras miera ir 

atsācis darbu. Darba laiks nemainīgs - pirmdienās un otrdienās no pl. 13.00 līdz 16.00. 
Ik nedēļu bērniem un jauniešiem ir pieejamas dažādas radošas un aktīvas nodarbības, lai 
uzlabotu gan komunikācijas prasmes, gan pavadītu laiku lietderīgi. Katras nedēļas noslē-
gumā jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagasta Facebook lapā ievieto nelielu informāciju 
par gaidāmo Jauniešu centrā. Tādējādi gan bērni, gan vecāki var sekot līdzi notiekošajam 
un iesaistīties aktivitātēs. Gaidot siltākas oktobra dienas, ir plānota “Aktīvā pirmdiena”, 
lai bērni un jaunieši varētu pavadīt pēcpusdienu aktīvi un svaigā gaisa. Tāpat ir plānotas 
radošās pēcpusdienas, kur ikviens varēs izgatavot dekorus rudens drēgnajiem vakariem. 
Sīkākai informācijai par iknedēļas nodarbībām jauniešu centrā aicinām sekot Nīkrāces 
pagasta facebook lapā. 

Tiekamies!

Pērtuvi iecienījuši 
viesi arī no citiem 

novadiem
11. septembrī pastaigu takas galā kopā 

ar Pirts RaGanām svinīgi tika atklāta 
jaunuzceltā pērtuve jeb “čigānu” pirts. 
Lai veselība būtu gan garam, gan miesai, 
klātesošos cienāja ar trejdeviņu zāļu tēju, 
savukārt dvēselei muzikālu baudījumu 
sniedza Dita Ņuņēvica un Justs.

Skrundas novada domes priekšsē-
dētāja Loreta Robežniece un būvdarbu 
veicējs SIA “Taku meistars” vadītājs 
Ivars Grundmanis uzmeta garu, lai pirtī 
gājējiem laba karsēšanās un pēršanās, 
bez kuras, protams, nav iedomājams pirtī 
iešanas rituāls. Prieks, ka gan pasākuma 
laikā, gan brīvdienās pirts tika izmantota 
un cilvēki labprāt nāca ar savu malku, 
kurināja un baudīja šo procesu. 

Skrundas novada domes priekšsēdē-
tāja Loreta Robežniece, atklājot jauno 
atpūtas vietu, pauda patiesu prieku par to, 
ka “tagad šeit ir ne tikai ierasta pastaigu 
taka gar Ventu, bet esam radījuši arī kaut 
ko atšķirīgu un īpašu. Jo pirts ir tā vieta, 
kur varam gūt veselību, atslābināties no 
ikdienas un atjaunot enerģijas rezerves”. 
Viņa novēl visiem: “Lai ejot šajā pirtī, ir 
viegls gars!”

Kā novērots, pērtuvi iecienījuši ne 
tikai vietējie iedzīvotāji. Pirts krāsns nav 
dīkā stāvējusi nevienas brīvdienas un 
katru nedēļas nogali šo vietu brauc baudīt 
arī no Kuldīgas novada. Viesi atzīst, ka 
“par šo vietu stāstot radiem un draugiem, 
un ar prieku aicinot arī citus ņemt savu 
malku un braukt baudīt pirts priekus 
tepat, Skrundā, pašā Ventas krastā”.

Jaunā atpūtas vieta tapusi ar Lauku 
atbalsta dienesta LEADER projekta 
“Teritorijas labiekārtošana gar Ventas 
upi Skrundā” atbalstu. Izveidots arī ap-
gaismojums, soliņi, jaunas labierīcības 
pie estrādes, ģērbtuve, kā arī norādes.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Bērnu laukums papildināts ar jauniem rotaļu elementiem
2019. gada augustā skvērā aiz Skrundas kultūras nama tika izveidots bērnu rotaļu 

laukums. Tagad tas ir par četrām jaunām aktivitātes vietām bagātāks - šeit uzstādīta 
mājiņa kāpšanai, batuts, šūpoles un XO spēle jeb “desas”.

Loreta Robežniece atzīst: “Vislielākais prieks ir redzēt, ka bērni regulāri izmanto šo 
vietu, nāk, šūpojas, rotaļājas. Tas ir vislielākais gandarījums par paveiktu darbu.” Rotaļu 
laukums paredzēts bērniem no 1 līdz 16 gadu vecumam. Pirms rotaļu elementu izman-
tošanas aicinām bērnus un viņu vecākus iepazīties ar laukuma lietošanas noteikumiem, 
kā arī vēršam uzmanību uz to, ka šajā vietā tiek veikta video novērošana.

Teksts - Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste

SIA “MUUD” iepazīstina ar autoostas projekta koncepciju
14. septembrī Skrundas novada domes sēžu zālē projektēšanas uzņēmuma “MUUD” 

pārstāvis Juris Kostirko bija aicinājis uz tikšanos pašvaldības pārstāvjus un deputātus, 
lai prezentētu autoostas projekta koncepciju.

Savā prezentācijā viņš klātesošos iepazīstināja ar dažādiem vizuāliem un tehniskiem 
risinājumiem, sākot no perona līdz autoostas ēkai un telpām, kur varētu darboties kafej-
nīca. Kā informēja J. Kostirko, perona labajā pusē varētu uzstādīt stiklotas aizsargsienas, 
kur, pasažieriem gaidot autobusu, būtu iespēja patverties no vēja un nokrišņiem laikā, kad 
autoosta ir slēgta. Lai novērstu traumu iespējamību, stiklam plānoti vizuāli risinājumi, 
lai tas būtu pamanāms.

Tika piedāvāti dažādi toņi un elementi ēkas atsvaidzināšanai, kā arī dažādi akcenti, 
gaismas, perforācijas.

Tika diskutēts par funkcionāliem risinājumiem saistībā ar autoostas telpas un labie-
rīcību atrašanās vietu, kā arī palīgtelpas izmantošanu, apkures risinājumiem, jo esošajā 
ēkā joprojām ir malkas apkure. Kā obligāts nosacījums autoostā ir atpūtas telpa autobusu 
šoferiem, par kuras izvietojumu arī tika spriests.

Klātesošie bija vienisprātis, ka ēkai ir jābūt funkcionāli pieejamai ikvienai sabiedrības 
daļai. Kopumā tika panākta vienošanās par autoostas konceptuālo un tehnisko risinājumu 
un telpu izvietojumu.

Šajā tikšanās reizē piedalījās domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, domes deputāts 
Ainārs Zankovskis, būvvaldes vadītājs Kaspars Upenieks, projektu koordinatore Viktorija 
Reine, SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis Japēņins, arhitekte 
Ingrīda Andersone un nekustamā īpašuma speciālists Normunds Danenbergs.

 Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


