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Labdien, lasītāj!

Inese Ivāne, ārsta palīdze 
Nīkrāces veselības punktā, 
deputāte

Pilnveido sociālos pakalpojumus

Ir atnācis pavasaris. Vīrusu laiks, ce-
rams, ir aiz muguras, un straujiem soļiem 
tuvojas pavasaris.Esiet  veseli, aktīvi 
un moži katru dienu, saku to ar lielu 
atbildību un pietāti pret katru no Jums!

Mana ikdiena paiet Nīkrāces veselības 
punktā, pildot ārsta palīdzes pienāku-
mus, tāpēc zinu, cik svarīgi ir šie novē-
lējuma vārdi. Katrs pats ir savas laimes, 
labsajūtas un veselības kalējs. Nemaz jau 
nevajag daudz - kustības, svaigs gaiss, 
pozitīva domāšana un ūdens katru dienu 
- jutīsit enerģijas pieplūdumu, uzlabosies 
pašsajūta un garastāvoklis.

Vairākus gadus bez maksas tiek 
piedāvāta veselības vingrošana jebkura 
vecuma novada iedzīvotājiem. Cik to 
izmanto? Katru gadu dažādas organi-
zācijas, darba kolektīvi un brīvprātīgie 
iesaistās Veselības nedēļas sportiskās 
aktivitātēs. Piedalieties! Tas viss tiek 
piedāvāts Jums bez maksas, no darba 
brīvajā laikā.

Jau pagājis krietns laiks, kopš pirmo 
reizi Skrundā tika īstenots projekts 
“Nūjo vesels!”. Tagad redzu augļus - 
vakaros un brīvdienās iedzīvotāji nūjo, 
iet garākās pastaigās un skrien.

Pildot novada veselības veicināšanas 
koordinatora pienākumus, lielākais 
izaicinājums ir ES projekta ”Veselības 
veicināšanas pasākumi Skrundas nova-
dā 1. kārta”. Tā laikā rudens brīvlaikā 
bērniem visā novadā sekmīgi aizvadītas 
5 nometnes.  Bērni guva priekšstatu par 
veselīgu uzturu, kustību nozīmi, dažā-
dām atkarībām un sirds veselību. Katru 
mēnesi jaunāko klašu bērni var apmeklēt 
Liepājas Olimpiskā centra peldbaseinu 
un apgūt peldētprasmi.

Reizi mēnesī Nīkrāces veselības pun-
ktā pieņem ģimenes ārsts dr. Āboliņš, 
un katru dienu darbojas Maija aptiekas 
filiāle. Pacientiem tā ir liela priekšrocība 
un atvieglojums, jo nav jāmēro ceļš uz 
Skrundu, jākavē laiks, ietaupās finanšu 
resursi.  Nepieciešamie medikamenti, 
uztura bagātinātāji un medicīnas preces 
tiek atvestas pēc pacientu pieprasījuma. 
Ar gadiem esmu sapratusi, ka nespēju 
norobežoties no tā, kur beidzas medi-
cīnas darbs un sākas sociālās aprūpes 
darbs. Tādēļ arī bieži piedāvāju un 
iesaistos dažādos sociālos projektos. 
Nīkrāces pusē esmu atradusi saprotošus 
un darboties gribošus kolēģus, izveido-
jusies laba komanda. Šogad esam uzsā-
kuši projektu “Čaklie pirkstiņi Skrundas 
novadā!”, kur piedāvāsim sēklas un 
stādāmo materiālu, kā arī  darba rīkus 
30 Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagasta 
ģimenēm ar zemiem ienākumiem.

Domājam, ka turpināsies arī projekts 
“Vasaras skoliņa”, kur bērni vecumā 
no 5-11 gadiem vasaras mēnešos varēs 
piedalīties dienas nometnēs visā novadā.  

Tā kā viss ir mūsu rokās. Darbojieties, 
dariet un iesaistieties, esiet aktīvi un 
atbalstoši! Lai jauks pavasaris!

Klāt pavasaris! Nu jau ne tikai 
kalendārā un dabā, bet arī sirdī un 
darbos! Kā katru pavasari, Skrundas 
novada p/a “Sociālais dienests” savā 
publiskajā pārskatā  ir apkopojusi 
informāciju par iepriekšējā periodā 
paveikto un izvirzījusi jaunus mērķus 
un plānus turpmākajam darbam. Pro-
tams, sociālajiem darbiniekiem savā 
darbā ir jāstrādā pēc saistošajiem 
noteikumiem un apstiprinātā budžeta, 
bet šoreiz vēlos vairāk pastāstīt par 
plānotajiem jaunajiem pakalpoju-
miem, projektiem un citām sociālā 
darba aktivitātēm.

Sociālie pakalpojumi
Jaunie pakalpojumi – ģimenes asis-

tents, BEA (apmācību grupas vecākiem 
“Bērnu emocionālā audzināšana”), CAP 
(apmācību grupas vecākiem “Ceļvedis 
audzinot pusaudzi”). Šis ir vērtīgs 
atbalsts ģimenēm ar bērniem, ko pie-
dāvā mūsu speciālisti. Aktīvi darbojas 
starpinstitucionālā speciālistu sadarbība, 
tiek organizētas dažādas apmācību un 
atbalsta grupas vecākiem un bērniem. 
Ir  izstrādātas  motivācijas programmas 
4 dažādām mērķauditorijām - tā ir tikai 
daļa no dienesta darbinieku ikdienas 
darba, ko no pagājušā gada realizējam 
visā novada teritorijā un plānojam attīstīt 
arī šogad.

Projekti 
“Atbalsta fonds vistrūcīgākajām 

personām”. 2018. gada 7. martā esam 
ieguvuši tiesības un parakstījuši sadar-
bības līgumu par bezmaksas pārtikas, 
higiēnas, bērnu pārtikas un skolas 
preču paku dalīšanu Skrundas novada 
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem ie-
dzīvotājiem līdz 2020. gadam. Pagastu 
iedzīvotāji, tāpat kā līdz šim, tās varēs 
saņemt pie saviem sociālajiem darbinie-
kiem pagastu pārvaldēs. 

Deinstucionalizācijas projekts 
“Kurzeme visiem”. Šai projektā līdz 
2022. gadam Skrundas novadā (pre-
cīzāk, Nīkrāces pagastā) paredzēts 
izveidot grupu dzīvokļus, dienas atbalsta 
centru un specializētās darbnīcas perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī organizētus pakalpojumus dažādu 
terapiju veidā bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem.

“Sociālā darba attīstība pašvaldī-
bās”. Ar šī projekta palīdzību varam 

saņemt valsts atbalstu sociālā darba 
speciālistu apmācībām, supervīzijām, 
metodiskos materiālus darbā ar dažādām 
klientu grupām.

 Šie projekti tiek finansēti no valsts un  
ES fondu līdzekļiem.

Taču zupas virtuve, saimniekošana 
mazdārziņos, jauniešu un personu 
ar invaliditāti nodarbinātība, mazie 
iedzīvotāju iniciatīvu projektiņi – tās 
ir aktivitātes, ko īstenojam kopā ar ne-
valstiskajām organizācijām “Mini SD”, 
“Ventaskrasti” un “Nīkrācnieki”.

Lai visas šīs aktivitātes veiksmīgāk 
realizētu, ar šo gadu papildus jau eso-
šajām dienesta telpām Skrundā, Kalēju 
ielā 4, esam ieguvuši apsaimniekošanā 
Nīkrāces pagasta Saieta namu, kur vie-
nuviet darbosies dažādas paaudzes un 
interesenti - Nīkrāces pagasta jauniešu 
centrs, Dāmu klubiņš, radošās, apmācī-
bu un atbalsta grupas gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, nodarbības personām ar 
invaliditāti, dažādu speciālistu konsultā-
cijas, higiēnas pakalpojums, trenažieru 
zālīte, bērnu nometņu organizēšana un 
citas aktivitātes! 

Aicinām  atbalstīt sociālos darbinie-

kus, novērtēt mūsu darbu,  līdzdarbo-
ties! Vienmēr esam atvērti Jūsu idejām, 
priekšlikumiem un diskusijām, lai spētu 
dot vēl lielāku atbalstu un pienesumu 
visiem mūsu novada iedzīvotājiem.

Lai  mums kopā izdodas un pietiek 
spēka turpmākam darba cēlienam!

Teksts - Anda Vītola, 
p/a “Sociālais dienests” direktore 

Foto - Aivita Staņeviča

Aizvadītas ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem
No 14. līdz 28. martam Skrundas 

novada domes deputāti un pašvaldības 
speciālisti Raņķos, Lēnās, Nīkrācē, 
Sieksātē, Rudbāržos, Jaunmuižā, Pum-
puros, Kušaiņos, Ciecerē, Plostniekos 
un Skrundā tikās ar iedzīvotājiem, lai 
informētu par paveikto un plānoto, kā 
arī atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem. 
Tikšanos atklāja Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Loreta Robežniece, kas 
informēja par jaunumiem novadā, tālāk 
dodot vārdu pārvalžu vadītājiem un 
pašvaldības speciālistiem. 

Pārvalžu vadītāji atskatījās uz iepriek-
šējā gadā paveiktajiem darbiem pagas-
tos – ceļu uzturēšanu, cik to ļāva laika 
apstākļi, veiktajiem remontdarbiem, 
apkārtējās vides sakopšanu, saimnie-
ciskajiem darbiem, kultūras un sporta 
pasākumiem, strukturālajām izmaiņām, 
kā arī citiem notikumiem, kas ietekmē-
juši pagasta iedzīvotājus.

SIA “Skrundas komunālā saimnie-
cība” (SKS) valdes loceklis Kaspars 
Kutuļsks un nekustamo īpašumu pār-

valdnieks Uldis Zariņš sniedza ieskatu 
par paveiktajiem darbiem pagastos un 
Skrundā, informēja par ūdens skaitītāju 
maiņu un verifikāciju, par iespēju ērtāk 
noziņot ūdens skaitītāja rādījumus, iz-
mantojot WebNams sistēmu, kā arī par 
iespējām uzstādīt attālināti nolasāmus 
skaitītājus, pastāstīja arī par plānotajiem 
projektiem, lielgabarīta un bioloģiski 
noārdāmo atkritumu laukuma izveidi, 
siltināšanas darbiem. Speciālisti infor-
mēja par iespējām piesaistīt ES fondu 
finansējumu ēku siltināšanai, energoau-
dita veikšanu.

Attīstības nodaļas vadītāja Gita Ru-
bežniece-Zute iepazīstināja ar lielāka-
jiem projektiem, kurus plānots uzsākt 
šogad un kuri visvairāk skars novada 
iedzīvotājus – PII “Liepziediņš” pārbū-
ve, tirgus laukuma izbūve, grants ceļu re-
konstrukcija, projekts uzņēmējdarbības 
atbalstam, kas tiks īstenots sadarbībā ar 
Kurzemes plānošanas reģionu.

Izpilddirektors Guntis Putniņš infor-
mēja par padarītajiem darbiem, atsauco-

ties uz iepriekšējās sapulcēs lemtajiem 
jautājumiem. Viņš informēja par drošību 
novadā, plānoto apgaismojuma izbūvi, 
par grants ceļu rekonstrukciju, teritori-
ju sakopšanu. Izpilddirektors pateicās 
pašvaldības policijai par ieguldīto darbu 
kārtības nodrošināšanā novadā un uz-
teica SKS gada laikā paveikto iestādes 
darbības uzlabošanā.

Tikšanās reizēs iedzīvotāji uzdeva 
daudz un dažādus jautājumus, kuri 
pārsvarā bija saistīti ar ēku un teritori-
jas apsaimniekošanu (ūdens skaitītāji, 
starpības rašanās, pagrabi, kāpņu telpas 
un to stāvoklis, jumta remonti un maiņa, 
siltināšana, izrakstītie rēķini, māju tēriņi 
un uzkrājums, logu maiņa, decentralizētā 
kanalizācijas sistēma pilsētā, dūmeņu 
tīrīšana), ceļu un piebrauktuvju remon-
tiem un uzturēšanu. Tika diskutēts arī par 
ātruma ierobežojumiem apdzīvotās vie-
tās, situāciju ar skolām, telpu izmanto-
šanu iedzīvotāju vajadzībām, atkritumu 
izvešanu, ielu nosaukumu uzstādīšanu 
un māju numurzīmēm, novadgrāvju 

tīrīšanu un uzturēšanu, dzīvokļu pa-
balstiem trūcīgajiem, nepieskatītiem, 
klaiņojošiem mājdzīvniekiem, novada 
informatīvā izdevuma saņemšanu un 
pat kapsētas zvana zvanītāja pakalpo-
jumu. Tika spriests arī par to, kad labāk 
rīkot kapu svētkus, runāts par ceļmalu 
attīrīšanu no krūmiem, atkritumiem, 
saldētavām mednieku kolektīviem, kā 
arī pašvaldības dzīvokļu īrniekiem. 
Neskatoties uz daudzajiem jautājumiem, 
iedzīvotāji pauda arī prieku par paveik-
tajiem darbiem, par to, ka novads tiek 
sakopts, attīstīts.

Pēc diskusijām iedzīvotāji tika aicināti 
risinājumus meklēt savlaicīgi. Ja radies 
jautājums vai problēma, nekavējoties 
vērsties pie pašvaldības speciālistiem, 
savukārt apsaimniekošanas jautājumā 
– pie SIA “Skrundas komunālā saimnie-
cība” speciālistiem.

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

NO 1. APRĪĻA ARĪ MAZNODROŠINĀTIE 
AR IENĀKUMIEM ZEM 188 EURO 
VARĒS SAŅEMT ES ATBALSTU

No 1. aprīļa ne tikai trūcīgām un krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī 
MAZNODROŠINĀTĀM ģimenēm ar 
ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami 
Eiropas Savienības atbalstītie pārtikas, 
higiēnas, saimniecības preču un mācību 
piederumu komplekti.

Tāpat kā līdz šim, atbalsta saņemšana 
notiks ar sociālā dienesta izsniegtajām 
izziņām. Turpmāk uz sociālā dienesta 
izsniegtajām izziņām maznodrošināta-
jiem būs noteikta rakstiska atzīme par 
saņemamo ES atbalstu.

Ja ģimenei maznodrošinātais statuss 
ir piešķirts pirms 1. aprīļa, tad šādā 
gadījumā ģimenei atkārtota ienākumu 
izvērtēšana nav jāveic, tikai nepiecie-
šams vērsties sociālajā dienestā, lūdzot 

JAUNAS izziņas izdrukāšanu.
Skrundas novadā Eiropas Atbalsta 

fonda pārtikas, higiēnas un mācību 
līdzekļu komplektus, kā līdz šim, varēs 
saņemt Skrundas novada p/a “Sociālais 
dienests” Skrundā, Kalēju ielā 4, bet pa-
gastu iedzīvotāji pie saviem sociālajiem 
darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

Lai noteiktu MAZNODROŠINĀTO 
statusu, ģimenes/personas tiek izvērtētas 
pēc tieši tādas pašas kārtības kā TRŪCĪ-
GAS ģimenes/personas.

Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore Anda Vītola
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Lauksaimniek!
Uzkrāj iepakojumu & saņem tā bezmaksas izvešanu!
Uzkrāj izlietoto vidi piesārņojošo iepakojumu:
• Minerālmēslu maisus;
• Dārzniecībā izlietoto plēvi (bez tīkla);
• Lopbarības ietinamo plēvi (bez tīkla);
• Izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu (plastmasas kannas)
Zvani un piesaki bezmaksas izvešanu pa tālruni (+371) 22004476!
Iegūstiet bezmaksas izvešanu un apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu 

nodošanu otrreizējai pārstrādei.
Izvairieties no dabas piesārņošanas (videi bīstamo atkritumu dedzināšana) 

un nodrošiniet sakoptu apkārtējo vidi.
Lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu iespējams bez maksas nodot šķiro-

šanas laukumā Liepājā, Ezermalas ielā 11.
Vairāk informācijas: www.ekokurzeme.lv; 63407315; info@ekokurzeme.lv

Pagastu ziņas
Nīkrācē
Martā Nīkrāces pakalpojumu pārvalde turpināja grāvju tīrīšanu no aizaugušajiem 

krūmiem. Uzsākta ceļu greiderēšana un grants segumu atjaunošana uz ceļiem. Esam 
saposuši savu pagastu uz svētkiem, izveidojuši Lieldienu dekorācijas. Paldies ik-
vienam, kurš piedalījās dekorāciju izveidē!

Lēnās pie Memoriālās sienas notika piemiņas pasākums, veltīts Kalpaka batal-
jona vīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalierim, virsleitnantam Paulim Blūmam. 
Pasākuma laikā Jaunsardzē tika uzņemti jauni dalībnieki.

Saieta namā martā tikās sieviešu klubiņš un Andas Vītolas vadībā katra sev izga-
tavoja grāmatzīmi. No marta saieta namu sāka apmeklēt  Skrundas novada jaunieši 
ar invaliditāti.  Šeit viņiem notiek nodarbības, atpūtas mirkļos viņi iepazīstas ar 
Nīkrāces pagastu.

Martā noslēdzās Skrundas novada atklātās 6.ziemas sporta spēles, kuras pārstāvēja 
23 nīkrācnieki, kuri godalgotās vietas ieguva 10 disciplīnās. Paldies ikvienam, kurš 
veltīja savu brīvo laiku, lai pārstāvētu Nīkrāces pagastu šajās spēlēs!

Nīkrāces atpūtas centrā viesojās Ligita Veinberga, kura stāstīja par savu ceļojuma 
pieredzi Spānijā. Viesojās Zirņu amatierteātris  ar Monikas Zīles lugu “Savedējs”. 
Notika radošā darbnīca vilnas gleznu veidošanā.

Lēnās pie piemiņas akmens pieminēja komunistiskā genocīda upurus.
Nīkrāces bibliotēkas telpās bija apskatāma Ingas Ezerietes foto izstāde “Dabas 

mainīgā burvība”. 
Jauniešu centra darbiniece stāsta, ka Nīkrāces jauniešiem marts pagājis iekārtojot 

jauniešu centra telpas un strādājot komandā, lai viens otru iepazītu. Jaunieši bijuši 
ekskursijā uz Liepāju.

Jau divpadsmito reizi Latvijā noslēdzies projektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 
- Latvija”. Konkursā bija pieteikti 800 projekti. No tiem 528 tika atbalstīti un īstenoti 
sadarbībā ar 41 vietējo partneri un projekta koordinatoriem. Pašvaldību apvienība 
organizēja noslēguma pasākumu, kurā tika sumināti projektu īstenotāji no mūsu 
pašvaldības.  Nīkrāces pagasta radošās grupas izstrādātais projekts „Otra  iespēja” 
ieguva III vietas diplomu un  naudas balvu 50.00 EUR vērtībā.

Aprīļa sākumā, sagaidot Lieldienas, bija iespēja ļauties burbuļu brīnumiem. 
Ikviens varēja piedalīties ziepju burbuļu šovā. Sportot gribētāji varēja piedalīties 
„Lieldienu zolītē”.

Aprīļa mēnesī gatavosimies Lielajai talkai un Nīkrāces sieviešu ansambļa „Di-
antus” 10 gadu jubilejai.

Informāciju sagatavoja Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Ilona Rītiņa

Rudbāržos
Lēnām, bet pavasaris tuvojas. Saule debesīs parādās biežāk, sniegs nokusis, bet 

sals joprojām negrib atkāpties. Martā tīrījām pagasta apkārtni, grābām, slaucījām 
ielas, parkā vācām nokritušos zarus, gatavojām dekorācijas Lieldienām.  

Esam uzsākuši ceļa remonta darbus uz ceļiem Valdeķi, Ziediņu ceļš. Turpinās 
ceļu greiderēšana.

Mūsu amatierteātris uz savu 5 gadu ikgadējo jubilejas karnevālu bija uzaicinājis 
ciemiņus no apkārtējiem pagastiem.  25. martā notika piemiņas brīdis pie represēto 
piemiņas akmens.

 Bibliotēkā notika grāmatu izstāde “Rakstniekam Kārlim Ieviņam -130”.  Daudzi 
Rudbāržu un Skrundas iedzīvotāji tika pie pašdarinātām pastalām, kuras palīdzēja 
izgatavot Agrita un Māra Krieviņas no Rīgas. Jauniešu klubiņā notika Lieldienu 
jampadracis. Kultūras namā otrdienās notiek veselības vingrošana senioriem.

Informāciju sagatavoja Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Dzintra Veģe

Raņķos
Marts Raņķos bija bagāts pasākumiem – tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, 

izstāde, galda spēles, sieviešu dienas pasākumi. Arī aprīlis un maija sākums būs 
notikumiem bagāts. Sekojiet līdzi pasākumu kalendāram, nepalaidiet garām! Mar-
tā bija arī saimnieciskie darbi - krūmu ciršana, kapsētas sakopšana. Nogreiderēti 
Smilgu, Macīšu un Liepiņu ceļi. 28.aprīlī pl. 10.00 aicinām visus uz Lielo talku. 
Tā ir viena no reizēm, kad kopā varam sakopt un labiekārtot vidi, kurā dzīvojam.

Informāciju sagatavoja Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 
Ritvars Stepanovs

Lielā Talka 28. aprīlī
28. aprīlī, svinot Latvijas simtgadi, Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvo-

tājus, iestādes un organizācijas iesaistīties Lielajā Talkā.
Pieteikt talkošanas vietas var mājas lapā talkas.lv sadaļā Kartes, norādot talkas 

rīkotāju, kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, telefons), talkas vietu (pagasts, 
adrese vai vietas nosaukums), talkošanas veidu (vākti atkritumi vai veikti labiekār-
tojumi). Iedzīvotāju, iestāžu vai organizāciju pieteiktās talkas vietas apstiprinās paš-
valdības Lielās Talkas koordinatore Zane Eglīte. Atgādinām, ka talkas laikā vēlams 
būtu sakopt publiskas vietas. Iedzīvotājiem, kas vēlas savākt atkritumus publiskās 
vietās, ir iespējams saņemt talkas maisus Amatnieku ielā 1, norādot talkošanas vietu 
un informāciju, kur tiks atstāti pilnie maisi.

Talkot gribētāji  tiek aicināti 28.aprīlī plkst. 9.00 pulcēties: Skrundā pie kultūras 
nama, Nīkrācē, Raņķos un Rudbāržos pie pagastu pārvaldes.

Nīkrāces pagasta Dzeldā iedzīvotāji uzkops ciemata centru un sadarbībā ar 
Jaunsardzi un Zemessardzi veidos gājēju laipu pār Kojas upi. Raņķu pagastā tiks 
sakopta daudzdzīvokļu māju apkārtne, Rudbāržu pagastā turpināsies Rudbāržu 
parka sakopšanas darbi pie Kungu kapiem. Skrundā ar zemi tiks piepildīta pirmā 
ziedu skulptūra, kā arī tiks iesākti teritorijas labiekārtošanas darbi Ventas kalnā. 
Ņemot vērā paredzamos darbus, lūgums talkā  iesaistīties iedzīvotājus ar tehnikas 
vienībām - zāģiem, motorzāģiem, trimmeriem. 

Talkojot noteikti lietojiet darba cimdus! Iesakām vilkt garās bikses un kreklu vai 
jaku ar garām piedurknēm. Kājās velciet slēgtus apavus ar pietiekami cietu, biezu 
zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā lieciet 
cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs Jūs pasargās arī no ērču kodieniem! 

Arī Lielās talkas laikā iesakām savāktos atkritumus (stiklu, plastmasu) šķirot un 
tos noglabāt  tiem  paredzētajos konteineros. Plastmasas pudeles ir vēlams saplacināt, 
jo šogad maisu skaits ir ierobežots.

Sīkāka informācija: zane.eglite@skrunda.lv, t. 63350454, 26665874.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par 
notikumiem martā 

Saņem sūdzības
Saņemta sūdzība, ka Facebook vietnē ir izveidots viltus profils ar citas personas 

attēliem. 7.martā saņemta sūdzība, ka kādā mājā Skrundā, Amatnieku ielā, uzturas 
nevēlamas personas, kuras aizgājušas ciemos, bet negrib doties mājā. Aizbraucot uz 
notikuma vietu, situācija atrisināta. 8. martā saņemta sūdzība par tirgošanos ar puķēm 
Skrundas tirgus laukumā. 13. martā saņemta sūdzība par kādu sievieti Nīkrācē, kura 
savā dzīvoklī skaļi uzvedas un traucē kaimiņiem. 

Ielūst ledus
Pašvaldības policija saņēma informāciju no kāda vērīga Skrundas iedzīvotāja, ka 

pa Ventas upes ledu staigā vairākas meitenes. Viena no meitenēm ielūza upē, par 
laimi veiksmīgi tika ārā saviem spēkiem. Meitene tika nogādāta mājās. Vēlamies 
vēlreiz atgādināt, ka staigāt pa ledu ir ļoti bīstami, it sevišķi, ja tā ir upe. Izsakām 
pateicību ziņotājam par notikušo.

Neievēro noteikumus
Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, pamanītas vairākas mašīnas, kuras novie-

totas tam neparedzētā vietā. Martā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par 
nepilngadīgu personu smēķēšanu skolas teritorijā.

Sadzīves atkritumi
Martā pārbaudīta kāda dzīvojamā māja Skrundā, kurā nebija noslēgts līgums par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Aizbraucot uz konkrēto adresi, konstatēts, 
ka mājas apkārtnē ir daudz izmestu sadzīves atkritumu. Uzsākta administratīvā 
lietvedība. 27.martā pārbaudīts kāds nesakopts īpašums, kur mājas apkārtnē mētājās 
dažādi sadzīves atkritumi. Vainīgā persona noskaidrota un dots laiks, lai apkārtne 
tiktu sakārtota. 28.martā apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, autoostā pamanīts 
kāds jaunietis, kurš nometa zemē sadzīves atkritumus, lai arī atkritumu konteiners 
bija aptuveni 2 metru attālumā.  Šoreiz jaunietim tika izteikts mutvārdu aizrādījums 
un nomestais bija jāsavāc.  

Nepieskatīti dzīvnieki
Saņemta informācija, ka Skrundā, Noliktavas ielā, klaiņo bezsaimnieka kaķi. 16. 

martā saņemta informācija, ka kādā saimniecībā Sieksātē neviens vairs nedzīvo, bet 
ir atstāts kaķis. Noskaidrots iespējamais kaķa īpašnieks. 18. martā bija sūdzība par 
kādu klaiņojošu, agresīvu suni Lēnās. Aizbraucot uz notikuma vietu, suns netika 

atrasts. 19.martā saņemta informācija par kāda saimnieka lopiem Rudbāržu pagastā, 
kuri izbradā citu īpašumu sējumus. 22.martā Rudbāržos suns sabojājis kāda cita suņa 
īpašnieka ārdurvis. Atbildīgais suņa saimnieks noskaidrots. 28.martā saņemta sūdzība 
par nepieskatītu suni Skrundā, kurš skrienot virsū cilvēkiem un tos aprej. Aizbrau-
cot uz notikuma vietu, informācija apstiprinājās un suņa saimniekam tika izteikts 
mutvārdu aizrādījums. Konstatēts, ka kādā īpašumā Rudbāržu pagastā saimnieks 
nerūpējas par lopiem. Tika iesaistīts arī Pārtikas un veterinārais dienests. Saņemta 
informācija par palielu suni Rudbāržu pagastā, kurš staigā apkārt nepieskatīts. Suņa 
saimnieki mutiski brīdināti.

Sadarbojas ar citiem dienestiem
8.martā Skrundā, pie veikala “Elvi”, notika neliels satiksmes negadījums, kurā 

cieta kāda mašīna, kura stāvējusi stāvvietā, bet vainīgais aizbraucis no notikuma 
vietas. Informācija nodota Valsts policijai. 14.martā palīdzēts Valsts policijai kāda 
vīrieša aizturēšanā Skrundā. 23.martā Skrundā aizturēta kāda Valsts policijas 
meklēšanā esoša persona. 29.martā palīdzēts Skrundas sociālajam dienestam kāda 
dzīvokļa apsekošanā Kušaiņos.

Iesaistās konfliktos
10.martā Skrundā, netālu no veikala “Elvi”, notika konflikts starp diviem vīriešiem. 

Apstākļi tiek noskaidroti. 27.martā saņemta sūdzība, ka Skrundā kāda sieviete iegā-
jusi kafejnīcā “Jumis” un sākusi neadekvāti uzvesties. Vainīgā persona noskaidrota.

Palīdz cilvēkiem
10.martā kāda gados vecāka skrundeniece, braucot ar autobusu, izkāpusi nepa-

reizajā pieturā un vairs netika mājās. Sieviete nogādāta mājās. 15.martā saņemta 
informācija, ka Skrundā, kādā no Saldus ielas daudzdzīvokļu mājām, aprūpētāja 
netiek iekšā dzīvoklī, kur dzīvo gados vecāka kundze. Sieviete neatbildēja arī uz 
telefona zvaniem. Pēc iekļūšanas dzīvoklī konstatēts, ka sieviete bija izkritusi no 
gultas un saviem spēkiem nevarēja piecelties. Izsaukta arī neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Nedaudz vēlāk palīdzēts nogādāt sievieti līdz aprūpes namam. 22.martā 
saņemta informācija, ka Skrundā, kādā Oskara Kalpaka ielas mājā, sieviete netiek 
ārā no dzīvokļa, jo āra izejas durvis ir aizskrūvētas no ārpuses, atstājot tikai nelielu 
šķirbu, kā arī uz trepju pakāpieniem ir uzskrūvētas koka plāksnes. Tika izsaukta arī 
Valsts policija un glābšanas dienests. 23.martā saņemta informācija par pazudušu 
mazgadīgu puiku. Pēc vairāku stundu meklēšanas puika atrasts.

Zādzības
13.martā saņemta informācija, ka Skrundā, O.Kalpaka ielā 19, kādam vīrietim ir 

nozagts elektrības kabelis. 19.martā saņemta informācija, ka Skrundā kāds vīrietis 
ar riteni ved dažādus metāla gabalus. Konstatēts, ka metāla gabalus vīrietis, iespē-
jams, ir nozadzis. Informācija nodota Valsts policijai. 26.martā saņemta sūdzība par 
nozagtu malku Skrundā. 

Lietots alkohols
18.martā saņemta informācija, ka Sieksātē uz zemes guļ kāds vīrietis, kuram 

blakus atradās velosipēds. Aizbraucot uz notikuma vietu, konstatēts, ka vīrieša tur 
vairs nav. Vīrietis bija pamatīgā alkohola reibumā un ar savu velosipēdu pārvietojās 
pa koplietošanas ceļa braucamo daļu. Uz notikuma vietu ieradās arī Valsts policija.

Nelegālas cigaretes
20.martā saņemta informācija, ka Dzeldā, kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, 

nakts laikā lietots alkohols un skaļi trokšņots, kā arī, iespējams, dzīvoklī ir atradu-
šās nepilngadīgas personas. Kopā ar sociālo dienestu dzīvoklis apsekots. Dzīvoklī 
atrastas neakcizētas  cigaretes. Uzsākta administratīvā lietvedība.

Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors 
Ģirts Miksons

Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Par apkures sezonas 
pārtraukšanu

Lai pārtrauktu daudzdzīvokļu mājai 
centralizēto siltuma apgādi, ir jāiesniedz 
iesniegums SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” birojā, norādot vēlamo ap-
kures pārtraukšanas datumu. Iesniegumā 
jābūt dzīvokļu īpašnieku (Skrundas no-
vada pašvaldības dzīvokļiem – īrnieku) 
parakstiem vismaz 50% + 1 balss apmērā 
no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita 
dzīvojamā mājā, kuri piekrīt apkures 
sezonas pārtraukšanai.

SKS paziņojums
No šī gada 1.aprīļa ar dzīvojamās 

mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas 
faktisko ieņēmumu un izdevumu pār-
skatu par 2017. gadu var iepazīties SIA 
„Skrundas komunālā saimniecība” mājas 
lapā www.sks.lv vai arī uzņēmumā pie 
nekustamo īpašuma pārvaldnieka.

Par SKS darba laiku
SIA “Skrundas komunālā saimniecī-

ba” informē, ka 30. aprīli, pirmdienu, 
nepārcels uz 21. aprīli - sestdienu. 
Apmeklētāji tiks pieņemti: 30.04. no 
8.00 līdz 15.00 bez pusdienu pārtrau-
kuma. 01.05. – slēgts. 03.05. no 8.00 
līdz 15.00 bez pusdienu pārtraukuma. 
04.05. – slēgts.

LĢIA veiks lauku 
apsekošanu

Laika periodā no 2018. gada aprīļa 
līdz septembrim Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras (LGIA) darbinie-
ki veiks topogrāfisko karšu M 1:10 000 
sagatavošanas darbus Skrundas novada 
teritorijā, lai precizētu informāciju kar-
tes sagatavošanas procesā, tas nozīmē 
- veiks teritorijas apsekošanu dabā. 
LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, 
kuras nepieciešamības gadījumā var 
uzrādīt. Pārvietošanās notiek tikai ar 
Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, 
kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas 
numurzīmēm, kas sākas ar burtiem LA. 
Lauka apsekošanu veic divu cilvēku 
brigāde, kuri izpilda šādus uzdevumus: 
pārbauda kartes lapas satura pilnību 
un precizitāti atbilstoši noteikumiem 
un situācijai apvidū; uzmēra objektus 
(veicot piemērīšanu ar mērlenti, tālmēru 
vai pieejamiem individuālajiem mērī-
šanas instrumentiem), kas parādījušies 
dabā pēc aerofotografēšanas vai nav 
skaidri saredzami ortofotokartē; precizē 
situāciju apvidū atbilstoši uzdotajiem 
jautājumiem par neskaidrajām vietām 
un objektiem; nepieciešamības gadījumā 
veic apvidus objektu fotografēšanu.

Skrundas jauniešu 
diena 2018

Aicinām ikvienu jaunieti (13 līdz 
25 g.v.) 28.aprīlī no pl.14.30 Skrundas 
kultūras namā, Lielā ielā 1A,  piedalīties 
Jauniešu dienā.  Visas dienas garumā dzī-
vosim kustībā, kas ir arī pasākuma moto- 
baudīsim Liepājas improvizācijas teātra 
šovu, aktīvi izkustēsimies (tādēļ vēlams 
tērpties ērtā, sportiskā, laika apstākļiem 
atbilstošā apģērbā), iedvesmosimies, 
klausoties aktiera Ginta Grāveļa stāstu, 
kā arī radīsim kopīgi vakara pasākuma 
daļu un kopā ballēsim (ballei sarūpē 
atbilstošu, solīdu tērpu, lai mums visiem 
svinīga noskaņa). Svarīgi, ka, nākot uz 
pasākumu, tu esi gatavs pieņemt dažus 
mazmazītiņus nosacījumus - “Ja esi 
atnācis, Tu piedalies!” un “Pasākums 
bez atkarību izraisošu, apreibinošu 
vielu klātbūtnes!” Ja vēlies būt daļa 
no organizatoru komandas, no 23. līdz 
27.aprīlim nāc uz Skrundas novada 
multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu 
centru, kur norisināsies Jauniešu dienas 
talka. Ja esi nolēmis piedalīties, dod ziņu 
līdz 19.aprīlim. 

Kontaktpersonas – pasākuma organi-
zatores: Anete Bivbāne (tālr: 28603295, 
e-pasts: anete.bivbane@inbox.lv), Sin-
tija Kampara (tālr: 26073329, e-pasts: 
sintijakampara@gmail.com).
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2018.gada 29. marta domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma izbeigt deputātes 
pilnvaras Benitai LIELĀMEREI un 
apstiprināja deputāta pilnvaras Valteram 
FARNASTAM. 

Dome veica izmaiņas Skrundas nova-
da domes finanšu komitejas sastāvā: at-
brīvoja no finanšu komitejas locekļa pie-
nākumu pildīšanas Benitu LIELĀMERI 
un  apstiprināja Valteru FARNASTU. 
Tāpat Dome veica izmaiņas Skrundas 
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 
sastāvā, atbrīvojot no komisijas locekļa 
pienākumiem Benitu LIELĀMERI, pēc 
veiktajām izmaiņām Iepirkumu komisi-
jas sastāvs ir šāds: priekšsēdētājs Guntis 
PUTNIŅŠ - pašvaldības izpilddirektors, 
locekļi - Kaspars UPENIEKS, Ēriks 
PACULS, Rihards VALTENBERGS, 
Andrejs SALMINS, Dace BUĶELE.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības Iepirkumu komisijas no-
likumu. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē 27.08.2009. Skrundas 
novada domes sēdē (prot. Nr. 9, 13.§) ap-
stiprinātais Skrundas novada pašvaldības 
Iepirkumu komisijas nolikums.

Dome apstiprināja SIA „Skrundas ko-
munālā saimniecība” un SIA “Skrundas 
TV” 2017.gada pārskatu.

2018. gadam par SIA „Skrundas ko-
munālā saimniecība” zvērinātu revidenti 
Dome apstiprināja Ilzi FREIMANI, 
sertifikāts Nr. 201, prakses vieta SIA 
“Dižakmens R”, komercsabiedrības 
licence Nr. 177.  

Ar 16.04.2018. par p/i “Skrundas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” di-
rektori Dome iecēla Guntru VINDIGU, 
profesijas kods 1120 01, slēdzot ar viņu 
darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosa-
kot pārbaudes laiku uz trīs mēnešiem. 

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
3/2018 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2010.gada 26.augusta sais-
tošajos noteikumos Nr. 23/2010 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Skrundas novadā””.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
4/2018 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 
“Skrundas novada pašvaldības noli-
kums””.

Dome nolēma iznomāt Skrundas 
novada pašvaldības aprūpes nama 

“Valtaiķi” telpas Nr. 23, 28, 27, 29, 30, 
31- 41.1 m2 platībā ēdināšanas pakalpo-
jumu sniegšanai uz 3 gadiem, iznomāt uz 
3 gadiem iestādē esošās virtuves bloka 
iekārtas, kā arī noteica telpu un esošās 
virtuves bloka iekārtas nomas maksas 
(plus PVN):

Dome grozīja Skrundas novada domes 
26.10.2017. sēdes (prot. Nr.7, 7.§) lēmu-
ma „Par zemes vienības daļas lietošanas 
mērķa noteikšanu” 2.1.punktu.

Dome precizēja Kurzemes plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plānā 
2017.-2020.gadam iekļautās izmaksas 
un apliecināja gatavību 9.3.1.1.pasā-
kuma ietvaros veidot KPR DI plānā 
iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pa-
kalpojumu sniedzēju infrastruktūru par 
kopējo summu 151 920 EUR, to indika-
tīvi sadalot pa šādām izmaksu pozīcijām: 
1. Dienas centrs bez atbalsta aprūpē, kur 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
tiks sniegts pakalpojums 4 personām 
ar GRT (garīga rakstura traucējumiem), 
ar kopējo finansējumu 35212.98 EUR 
(trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti div-
padsmit euro, deviņdesmit astoņi centi), 
tostarp ar 9.3.1.1.pasākuma ietvaros pie-
ejamo ERAF līdzfinansējumu 29931.03 
EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi 
simti trīsdesmit viens euro, trīs centi) 
(vai 27937.80 EUR (divdesmit septiņi 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi 
euro, astoņdesmit centi) bez snieguma 
rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības 
līdzfinansējumu 5281.95 EUR (pieci 
tūkstoši divi simti astoņdesmit viens 
euro, deviņdesmit pieci centi) (15%) (vai 
7275.18 EUR (septiņi tūkstoši divi simti 
septiņdesmit pieci euro, astoņpadsmit 
centi) bez snieguma rezerves) apmērā. 

2. Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi, 
kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
tiks sniegts pakalpojums 2 personām ar 
GRT (garīga rakstura traucējumiem) 
ar kopējo finansējumu 54329.00 EUR 
(piecdesmit četri tūkstoši trīs simti div-
desmit deviņi euro, nulle centi), tostarp 

ar 9.3.1.1.pasākuma ietvaros pieejamo 
ERAF līdzfinansējumu 46179.65 EUR 
(četrdesmit seši tūkstoši viens simts 
septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit pieci 
centi) vai 43104.35 EUR (četrdesmit trīs 
tūkstoši viens simts četri euro, trīsdesmit 
pieci centi) bez snieguma rezerves) 
(85%) un valsts/pašvaldības līdzfinan-
sējumu 8149.35 EUR (astoņi tūkstoši 
viens simts četrdesmit deviņi euro, trīs-
desmit pieci centi) (15%) (vai 11224.65 
EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti 
divdesmit četri euro, sešdesmit pieci 
centi) bez snieguma rezerves) apmērā, 
3. Grupu dzīvokļi bez sociālas aprūpes, 
kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 
tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar 
GRT (garīga rakstura traucējumiem) 
ar kopējo finansējumu 46279.98 EUR 
(četrdesmit seši tūkstoši divi simti 
septiņdesmit deviņi euro, deviņdesmit 
astoņi centi), tostarp ar 9.3.1.1.pasākuma 
ietvaros pieejamo ERAF līdzfinansēju-
mu 39337.98 EUR (trīsdesmit deviņi 
tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro, 
deviņdesmit astoņi centi) vai 36718.30 
EUR (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi 
simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit 
centi) bez snieguma rezerves) (85%) 
un valsts/pašvaldības līdzfinansējumu 
6942.00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti 
četrdesmit divi euro, nulle centi) (15%) 
vai 9561.68 EUR (deviņi tūkstoši pieci 
simti sešdesmit viens euro, sešdesmit 
astoņi centi) bez snieguma rezerves) 
apmērā. 4. Specializētās darbnīcas, kur 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks 
sniegts pakalpojums 7 personām ar GRT 
(garīga rakstura traucējumiem) ar kopējo 
finansējumu 16098.04 EUR (sešpadsmit 
tūkstoši deviņdesmit astoņi euro, četri 
centi), tostarp ar 9.3.1.1. pasākuma ie-
tvaros pieejamo ERAF līdzfinansējumu 
13683.33 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši 
simti astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit 
trīs centi) vai 12772.10 EUR (divpad-
smit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit 
divi euro, desmit centi) bez snieguma 
rezerves) (85%) un valsts/pašvaldības 
līdzfinansējumu 2414.71 EUR (divi 
tūkstoši četri simti četrpadsmit euro, 
septiņdesmit viens cents) (15%) vai 
3325.94 EUR (trīs tūkstoši trīs simti 
divdesmit pieci euro, deviņdesmit četri 
centi) bez snieguma rezerves) apmērā.

Dome veica izmaiņas Skrundas no-
vada pašvaldības medību koordinācijas 
komisijas sastāvā un ievēlēja Uldi 
OZOLU, Latvijas Meža īpašnieku 
biedrības pārstāvi. Pēc veiktajām iz-

maiņām Skrundas novada pašvaldības 
medību koordinācijas komisijas sastāvs 
ir šāds: priekšsēdētājs Guntis PUTNIŅŠ 
– pašvaldības izpilddirektors, locekļi: 
Rudīte KRONLAKA – apkalpošanas 
centra  speciāliste, Klāvs GRĀVELIS 
– mednieku kolektīva “Tālava”  biedrs, 
Harijs AIGARS – Valsts meža dienesta 
pārstāvis, Normunds LĀCĪTIS  medību 
kolektīva “Poriņi” pārstāvis, Rihards 
VALTENBERGS – Latvijas bioloģisko 
lauksaimnieku apvienības padomes 
loceklis, Ansis FREIMANIS - Latvijas 
Mednieku savienības  Dienvidkurzemes 
reģiona Skrundas nodaļas vadītājs, 
Dainis MUIŽNIEKS - Lauku atbalsta 
dienesta Kontroles un uzraudzības da-
ļas vecākais inspektors, Uldis OZOLS 
– Latvijas Meža īpašnieku biedrības 
pārstāvis.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome ar 1 personu Skrundas novadā 
pagarinās garāžu nomas līgumus uz 5 
gadiem.

Dome ar SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” pagarinās telpu (kopējā 
platība 53.8 m2) Lielā ielā 1A, Skrundā, 
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot 
iepriekšējā telpu nomas līguma nosa-
cījumus, un telpu (kopējā platība 120 
m2) „Rasas”, Dzelda, Nīkrāces pagastā, 
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot 
iepriekšējā telpu nomas līguma nosa-
cījumus.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Lēnu pils”, 
Lēnās, Nīkrāces pagastā, zemes ierīcības 
projektu zemes vienību sadalīšanas dēļ 
un piešķīra atdalāmai zemes vienībai  
0.0402 ha platībā un būvēm - sūkņu mā-
jai  un attīrīšanas iekārtām - adresi „Lēnu 
attīrīšanas iekārtas”, Lēnas, Nīkrāces 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.

Dome noteica, ka nepieciešams 
izstrādāt nekustamā īpašuma „Karlso-
ni” Rudbāržu pagastā zemes ierīcības 
projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ 
un piešķīra atdalāmai zemes vienībai 
nosaukumu „Jaunkarlsoni”, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads.

Dome nekustamajam īpašumam Pēr-
kona ielā 1 izmainīja adresi uz Raiņa 
iela 28A, Skrunda, Skrundas novads, 
LV-3326.

Dome zemes vienībai 0.2015 ha platī-
bā Skrundā piešķīra nosaukumu Oskara 
Kalpaka iela 12A, Skrunda, Skrundas 
novads, kā arī noteica zemes vienībai 

statusu – zemes starpgabals.
Dome nolēma iznomāt 1 personai 

Skrundā zemes vienību 0.2025 ha platībā 
Oskara Kalpaka ielā 12A, Skrundā, uz 5 
gadiem (zeme mazdārziņiem) un noteica 
zemes vienībai nomas maksu gadā 1.5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtī-
bas.                                                                                                                                        

Dome 1 personai iznomāja zemes 
vienību 0.154 ha platībā Lielā ielā 14A, 
Skrundā, uz 5 gadiem (zeme mazdārzi-
ņiem) un noteica zemes vienībai nomas 
maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

Dome 1 personai iznomās zemes 
vienības daļu 0.5 ha platībā nekustamā 
īpašumā „Pie Zivsaimniecības centra”, 
Skrundas pagastā, uz 5 gadiem (zeme 
zem lidlauka) un noteica zemes vienībai 
nomas maksu gadā 1.5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības.

Dome Rudbāržu pagasta zemnieku 
saimniecībai „Pīlādži VR” iznomās 
zemes vienības daļu 2 ha platībā ne-
kustamā īpašumā „Smilgas”, Rudbāržu 
pagastā, uz 5 gadiem lauksaimnieciskai 
izmantošanai un noteica zemes vienībai 
nomas maksu gadā 0.5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības.

Dome izveidoja ēku īpašumu un ēkai 
„Cūku kūts” Nīkrāces pagastā, kura 
atrodas uz zemes vienības „Cūku kūts”, 
piešķīra adresi „Nīkrāces ferma”, Nīkrā-
ces pagasts, Skrundas novads, LV-3320.

Dome izveidoja ēku īpašumu un dzī-
vojamai mājai un saimniecības ēkām, 
kuras atrodas uz zemes vienības „Ven-
tas” Skrundas pagastā, piešķīra adresi 
„Ventas”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3326.

Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli Dīķu ielā 1-3, 
Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Lūdiķi - I” Rudbāržu pagastā un atda-
lāmai zemes vienībai 3.3 ha platībā pie-
šķīra jaunu nosaukumu „Meža Lūdiķi”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma anulēt 1 personai dekla-

rēto dzīvesvietu Skrundas novadā.

Informāciju apkopoja 
Kristīne Vērdiņa-Jackeviča
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“Valtaiķi” 41,1

8,63
(0.21/
m2)

10,00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2018.gada 29.martā Nr. 4/2018
Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 

„Skrundas novada pašvaldības nolikums”
Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 

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

1. Papildināt noteikumus ar 7.2.17.

punktu šādā redakcijā:
“7.2.17. Jauniešu multifunkcionālais 

iniciatīvu centrs,”.
2. Papildināt noteikumus ar 7.2.18.

punktu šādā redakcijā:
“7.2.18. Tūrisma un uzņēmējdarbības 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums
1.1. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības nolikumu, un 24.pantu par pašvaldības nolikuma 
prasībām, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, kas nosaka, ka “atvasinātas publiskas 
personas orgāns, izveidojot pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz pa-
starpinātās pārvaldes iestādes nolikumu attiecas šā likuma 16.panta otrās daļas noteikumi”.

1.2. Noteikumu izdošanas mērķis – izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2013.gada 
28.novembra saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 “Skrundas novada pašvaldības nolikums” 
grozījumus, precizējot Noteikumu punktu, pielikumu.

2.Īss projekta satura izklāsts 2.1. Precizēta Noteikumu 76.punkta redakcija, precizēts pielikums Nr. 1.
3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.Informācija par projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Netiek prognozēta negatīva ietekme.

5.Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina Skrundas novada dome, Skrundas novada pašvaldības 
administrācija.

6.Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

atbalsta centrs.”.
3. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:
“Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez 

Domes saskaņojuma parakstīt saim-
nieciskos līgumus, piegādes līgumus 
un pakalpojumu līgumus par naudas 

summu līdz 14 228.72 EUR (četrpadsmit 
tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro, 
septiņdesmit divi centi) pašvaldības 
apstiprinātā saimnieciskā gada budže-
ta ietvaros. Domes priekšsēdētājs ar 
rīkojumu var uzdot privāttiesiskos līgu-
mus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldību administrācijas darbību, un 
kuru summa nepārsniedz 7 114.36 EUR 
(septiņi tūkstoši viens simts četrpadsmit 

euro, trīsdesmit seši centi), pašvaldības 
vārdā slēgt izpilddirektoram vai citai 
pašvaldības administrācijas amatper-
sonai. Šī saskaņošana neattiecas uz 
iepirkumu līgumu noslēgšanu.”. 

4. Izteikt noteikumu PIELIKUMU 
Nr. 1 šādā redakcijā (skat. pielikumu 
uz 1 lpp.).

Skrundas novada  domes
priekšsēdētāja Loreta Robežniece

Skrundas novada domes sastāvā izmaiņas

Martā Skrundas novada domes depu-
tāte Benita Lielāmere paziņoja par depu-
tāta mandāta nolikšanu. Pēc pieņemtās 
kārtības viņas vieta jāieņem nākamajam 
Zaļo un Zemnieku savienības partijas 
biedram, kurš saņēmis visvairāk vēlētāju 
balsu. 29. marta Skrundas novada domes 
sēdē tika apstiprināts jaunmuižnieks 

Valters Farnasts. Viņš atzīst, ka tas bijis 
pārsteigums, jo nav zinājis par Benitas 
Lielāmeres plāniem,taču ir apņēmības 
pilns sākt darbu.

Vaicāts par plāniem un mērķiem, 
Valters Farnasts saka, ka daudz tiek 
koncentrēts tieši pilsētā, taču laukiem 
tiekot mazāk, piemēram, Jaunmuižā 
trūkstot kultūras pasākumu, sociālās ap-
rūpes, pastāv transporta problēmas. Būtu 
nepieciešams attīstīt ne tikai pilsētu, bet 
arī lauku teritorijas. Kā to izdarīt, vēl 
nezina, jo vispirms esot jāsaprot, kā šie 
procesi notiek. 

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto - Sandris Kuzmickis
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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.

Marts Skrundas vidusskolā
Martā Skrundas vidusskolas skolēni aktīvi piedalījušies un ar labiem panākumiem 

startējuši mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Mācību priekšmetu olimpiādes
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlases kārtā starpnovadā 

Ingus Danenbergs (9.b)  ieguva 2.vietu. Sākumskolas skolēni piedalījās matemātikas 
olimpiādē starpnovadā Brocēnos. Ansis Timotejs Ābols (1.a) ieguva 1.vietu, Sabīne 
Farnaste (3.a)- 1.vietu. 

Skrundas novada vizuālās mākslas olimpiādē Līva Birzniece (5.a)- 1.vieta, Mona 
Gabriela Gorsvāne (5.b)- 3.vieta, Marta Ieva Gulbe (8.a)- 1.vieta, Sandra Elvīra 
Broka (7.b)- 2.vieta, Adriana Rezevska (8.a)- 3.vieta, Krista Elizabete Pupura 
(9.a)- 1.vieta, Krista Balgalve (9.a)- 2.vieta, Annija Kliemane (11.kl.)- 1.vieta, Anete 
Granta- 2.vieta. L.Birzniece, M.Gulbe, K.Pupura, A.Kliemane izvirzītas dalībai 
Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē. 

Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas simtgadei veltītajā Latvijas skolēnu konkursā 
“Homines 2018” 2.kārtā tiešsaistē Annija Kliemane (11.kl.) ieguva 3.vietu II posma 
erudītu konkursā par bioloģijas, cilvēka anatomijas, fizioloģijas, sabiedrības veselī-
bas un pirmās palīdzības jautājumiem un tika uzaicināta piedalīties finālā Rīgā, kur 
saņēma pateicību no žūrijas komisijas. 

Ģeogrāfijas 35.valsts 2.posma olimpiādē Igo Radžabovs (10.kl.) ieguva 2.vietu. 
Interešu izglītība
Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Kurzemē, kas notika 

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā “Vaduguns” 27.martā, Karlīna Druvaskalna 
ieguva Valsts izglītības satura centra I pakāpes diplomu, Dzintars Julians Šperlings 
- II pakāpi. 

Konkursā “Labākā CSDD satiksmes drošības skola” noskaidroja  skolas, kas pērn 
visaktīvāk piedalījās skolēnu izglītojošos projektos - “Jauno satiksmes dalībnieku 
forums” un konkursā “Gribu būt mobils”. “Labākā CSDD satiksmes drošības sko-
la” 2017.gada konkursā Skrundas vidusskola iekļuvusi labāko skaitā,  izcīnot 183 
punktus. Svinīgā pieredzes apmaiņas pasākumā 2018. gada 16.martā tika godināti 
aktīvākie skolu pedagogi. Tika izteikta pateicība skolotajām Agrim Druvaskalnam.  

Skolēni aktīvi darbojas TAEKWONDO nodarbībās un piedalās sacensībās. Kārlis 
Kristiāns Danenbergs (5.a) piedalījies taekwondo starptautiskajās sacensībās Vācijā 
un Somijā. Garkalnes novada atklātajās taekwondo sacensībās Markuss Laenko 
(1.a)- 1.vieta un kauss par cīņas tehniku, Madlēna Bāra (3.a)- 3.vieta, Karlīna Dru-
vaskalna (3.b) – 3.vieta, Alise Rožkalne (7.b)- 2.vieta, Kārlis Kristiāns Danenbergs 
(5.a) disciplīnā “Pumse”- 1.vieta, disciplīnā “Sparings” - 2.vieta, Džesika Logina 
(7.b) disciplīnā “Pumse”- 1.vieta, disciplīnā “Sparings” - 1.vieta un kauss par labāko 
sacensības dienas sportistu no visiem dalībniekiem. Sportisti piedalījās arī sacensībās 
Baltkrievijā un Rēzeknē. 

Liepājas O.Kalpaka vidusskolā no 12. līdz 15.martam jaunsargi piedalījās 1.novada 
nodaļas 3.līmeņa nometnē. Jaunsargi apguva pirmo medicīnisko palīdzību, ierindas 
mācību, LKI (lauku kaujas iemaņas), ieroču apmācību, orientēšanos, topogrāfiju. 
Nometnes noslēgumā visi saņēma apliecību par dalību 3.līmeņa nometnē. 

Skrundas vidusskolā notika arī 5.-7.klašu skolēnu koru skate. Koris ieguva 2. 
pakāpes diplomu. 

Informāciju sagatavoja Inguna Berga, Skrundas vidusskolas 
direktora vietniece informācijas tehnoloģiju jomā

Par strādājošo izglītības iespējām
Strādājošiem vai pašnodarbinātiem iedzīvotājiem vecumā no 25 gadiem no 

12.03.2018. līdz 16.04.2018. ir iespēja pieteikties mācībām projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide” - izvēlēties apgūt kādu no izglītības 
programmām, kuras iedzīvotājiem pieejamas ar ES fondu atbalstu.

Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošajiem 
iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. 
Līdzmaksājuma lielums var būt no nepilniem 10 eiro līdz pat vairāk nekā 100 eiro, 
tas atkarīgs no izvēlētās programmas. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības 
ir pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt 
strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un nefor-
mālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifi-
kāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu profesiju 12 
tautsaimniecības nozarēs: tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu 
ražošana; pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība; ēdināšanas pakalpojumi un tū-
risms; drukas un mediju tehnoloģijas; transports un loģistika; enerģētika; ķīmiskā 
rūpniecība; kultūra; būvniecība; kokrūpniecība; elektronisko un optisko iekārtu 
ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; metālapstrāde, mašīnbūve 
un mašīnzinības.

Mācības varēs apvienot ar darbu, un tās plānots uzsākt 2018. gada jūnijā (aktivi-
tātes norises laiks var mainīties).

Vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv ir pieejami mācību piedāvājumi. 
Ja kāds no ieinteresētajiem strādājošajiem jūt, ka nepieciešams padoms vai karjeras 

konsultācija turpmākās karjeras veidošanā un piemērotāko mācību izvēlē, aicinām 
vēl pirms pieteikšanās izmantot iespēju pieteikties karjeras konsultācijai pie projekta 
sadarbības partnera Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantiem. 

Ja nepieciešama palīdzība, atbalsts, papildu informācija saistībā ar mācību iespē-
jām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, 
sazinies ar projekta koordinatori Skrundas novadā Baibu Eversoni (baiba.eversone@
skrunda.lv, tel.: 29852292)!

  Skrundas novada svētki norisināsies 
no 10. līdz 13. maijam, un programma, 
kā allaž, būs plaša, piemērota visām 
vecuma grupām.  Svētku moto: „ Esi 
viens no …!”. 

Svētki sāksies 10. maijā, kad Skrundā 
un novada pagastos tiks svinīgi pacelti 
karogi un muzicēs skrundenieks Ainars 
Bumbieris. Pēcpusdienā aicināsim uz 
izstādes atklāšanu Skrundas kultūras 
namā.  

11. maijā  aicinām apmeklēt Skrun-
das vidusskolas koncertu, veltītu mātes 
dienai, un dienas otrajā pusē piedalīties 
foto orientēšanās sacensībās “Skrundas 
mirklis”. Vakarā kultūras namā visi tiek 
aicināti apmeklēt izzinoši izklaidējošo 
pasākumu - šovu “Es mīlu Skrundu”, 
kurā muzicēs Jānis Strazds, Andris Ēr-
glis un Māris Kupčs. Savukārt, sagaidot 
pusnakti, Skrundas estrādē notiks disko 
nakts, kurā uzstāsies mūziķis Markus 
Riva.  

12. maijs būs svētku centrālā diena. 
Jau pašā rīta agrumā makšķernieki tiek 
aicināti pulcēties pie Ventas tilta, lai 
piedalītos sacensībās “Skrundas Diž-

Tuvojas Skrundas novada svētki
loms”. Ikviens varēs piedalīties pilsētas 
modināšanā. Skvērā pie Skrundas pulk-
steņa būs iespēja satikties, parunāties, 
nobaudīt ko ēdamu vai dzeramu un 
klausīties pūtēju kvinteta, lustīgo lauku 
kapelu un citu mākslinieku muzicēšanā, 
apmeklēt pavasara un amatnieku tirgu. 
Skrundas novada jauniešu centrā darbo-
sies “Sajūtu laboratorija”. Mazākajiem 
svētku dalībniekiem būs iespējams aktīvi 
darboties Bērnu pilsētiņā – piedalīties 
bēbīšu rāpošanas sacensībās, noskatī-
ties ceļojošā leļļu teātra izrādi, vērot 
Taekwondo paraugdemonstrējumus un 
izpriecāties PUTU BALLĪTĒ. Visas 
dienas garumā būs iespēja piedalīties 
dažādās tradicionālās un netradicionālās 
sporta aktivitātēs. Svētku viesiem ar 
saviem darinājumiem būs iespēja pie-
dalīties Siera kluba rīkotajā Kurzemes 
reģionālajā konkursā Latvijas simtgadei  
“Siera garduma vēstījums nākamajai 
paaudzei”. Tradicionāli novada svētku 
laikā notiks laivu nobrauciens – parāde 
“Kam vēl nav simts, tas var!”, kas aicina 
sēsties braucamrīkā, kas turas virs ūdens. 
Vakarā Skrundas pilskalna estrādē svēt-

ku dāvana skrundeniekiem un viesiem 
-  Daumanta Kalniņa un grupas “Big Al 
& The Jokers” koncerts. Stundu pirms 
salūta skvērā pie pulksteņa muzicēs DJ 
Mārtiņš Sprūds  un  saksofonists Edgars 
Jānis Kārkliņš. Pēc salūta visi aicināti 
ballēties Skrundas kultūras namā kopā 
ar grupu “Galaktika”. 

13. maijā aicinām uz svētku dievkal-
pojumu – koncertu Skrundas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā, kurā piedalīsies 
draudzes ansamblis, mūzikas skolas au-
dzēkņi un kultūras nama amatiermākslas 
kolektīvi.

Plānotas arī citas daudzveidīgas 
sporta un kultūras norises, ar kurām būs 
iespējams iepazīties pašvaldības mājas-
lapā www.skrundasnovads.lv. Skrundas 
novada mājražotājus un citus tirgotājus 
aicinām pieteikties amatnieku tirdziņam 
pie tirgus koordinatores Gunitas Bivbā-
nes (t.26114629). 

Skrunda gaida ciemos! 
Būsim svētkos kopā!

Teksts - Dita Ņuņēvica, 
Skrunda kultūras nama direktore

Skrundas novada multifunkcionālā 
jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātes

No 9. līdz 13.aprīlim būs iespēja piedzīvot Kreatīvo meditāciju (rotaļāsimies ar 
krāsām, atraisīsim radošo garu).

No 16. līdz 20.aprīlim liksim lietā dabas materiālus, radot Dabas gleznas.
No 23. līdz 27.aprīlim Jauniešu dienas talka - tu vari kļūt par daļu no Jauniešu 

dienas organizatoru komandas. Vēl daudz mazāku un lielāku darbiņu darāmi, lai 
28.aprīlī Skrundas Jauniešu diena priecētu mūs visus.

No 7. līdz 11.maijam jauniešu centrā darbosies darbnīcas “Dāvana māmiņai”, 
kuru laikā tev būs iespēja sarūpēt māmiņai paša gatavotu apsveikumu vai dāvaniņu. 

11. un 18.aprīlī Māmiņu skolā turpināsim apgūt scrapbooking tehniku uzņēmējas, 
radošas personības Andras Oto vadībā.

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbinieces 
Baiba Eversone un Eva Behmane 

Notikumu kalendārs 
Skrundā

No 3. aprīļa Skrundas k/n mazajā zālē skatāma Vladislava Kundziņa foto-
izstāde “Ziedi”. 

7. aprīlī pl.14.00 Skrundas kultūras namā mazo vokālistu konkurss „Skrundas 
balss 2018”. 

20. aprīlī pl.19.00 Skrundas kultūras namā GUNTARA RAČA un grupas 
“Saldās sejas” koncerts. Koncerta programmā skanēs jaunas, kā arī jau popu-
lāras dziesmas ar Guntara Rača vārdiem, koncerta laikā tiks prezentēta Gun-
tara dzejoļu grāmata “365”. Biļetes var iegādāties Skrundas bērnu bibliotēkā, 
“Biļešu paradīzes” kasēs un https://www.bilesuparadize.lv/lv/. Biļešu cenas:  
EUR 10.00; 12.00; 15.00.

21.aprīlī pl. 14.00 senioru kora “Novakars” 15 gadu jubilejas koncerts.
4. maijā pie Skrundas muižas svinēsim Baltā galdauta svētkus. Pasākumā 

uzstāsies Skrundas k/n amatiermākslas kolektīvi.

Nīkrācē 
28. aprīlī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces sieviešu ansamblis 

“Diantus” savu 10.jubileju atzīmēs ar sirsnīgu koncertu, uz kuru tiek aicināts 
ikviens klausītājs, kam sirdij tuva dziesma.

Līdz 28. aprīlim Nīkrāces atpūtas centrā būs aplūkojami Skrundas mākslas 
studijas dalībnieku gobelēni.

11. aprīlī pl.8.30 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.

Rudbāržos
14. aprīlī pl.17.00 Rudbāržu skolas Varoņu zālē notiks Jūrmaļu dzimtas 

garīgās mūzikas koncerts-dāvana dzimtajai vietai (koris, instrumenti-čells, 
vijole, saksofons).

Raņķos
22. aprīlī pl.12.00 Raņķu pasākumu zālē Ventspils novada Vārves pagasta 

amatierteātra “Vārava” izrāde lieliem un maziem: Valdis Šmēliņš “Tikai mazītiņa 
izdoma”. Ieeja bez maksas.

4. maijā pl.12.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas Republikas atjaunošanas 
diena un Baltā galdauta svētki. Atmiņas par Raņķiem un Latviju un Snēpeles 
amatierteātra izrāde “Plīvurītis ar punktiņiem”.

10. maijā pl.15.00 pie Raņķu pakalpojumu pārvaldes Skrundas pilsētas 
svētku atklāšanas pasākums. Ainara Bumbiera muzikāls sveiciens un svētku 
koncerts “Lakstīgalu laikā”.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ULDIS GRĀVELSONS 05.11.1962. 24.02.2018.
SKAIDRĪTE RUMPE 02.09.1965. 24.02.2018.
ROMUALDS BAUFALS 25.09.1936. 03.03.2018.
DZIDRA BERGA 28.06.1935. 02.03.2018.
VASILIJS MARTINOVS 06.08.1949. 13.03.2018.
VELTA LATUŠKEVICA 04.09.1926. 25.03.2018.

Mūžībā pavadīti

Novada 
dzimtsaraksts ziņo

Martā Skrundas novadā reģistrēti 
6 jaundzimušie - puisēni Daniels, 
Kristiāns, Eliots, Roberts Edvards 
un Jēkabs, kā arī meitenīte Grēta. 

Lai dienas pilnas mīlestības un 
prieka, lai veselība vecākiem un 

mazulīšiem!

Bibliotēku ziņas
Skrundas bērnu bibliotēka
10. aprīlī grāmatu maiņa Skrundas PII 

„Liepziediņš”.
11. aprīlī četri Skrundas vidusskolas 

„Skaļās lasīšanas” čempioni dosies 
uz Kuldīgu, lai piedalītos reģionālajā 
„Skaļās lasīšanas” konkursā.

Skrundas pilsētas bibliotēka
9. aprīlī pl.17.30 Dāmu klubiņa 

nodarbība. Tēma - rotas no ādas kopā 
ar Andu.

26. aprīlī pl.16.00 tikšanās ar aktieri, 
dziesmu autoru un dziedātāju Vari Vētru. 

Pasākums notiks kultūras nama ma-
zajā zālē. Visi mīļi gaidīti!

Nīkrāces bibliotēka
Līdz 27. aprīlim  Ilzes Zaneribas 

rokdarbu izstāde: “Trīs laimīgie zaķi un 
viņu draugi”. 

Raņķu bibliotēka
Līdz 27. aprīlim Ingas Ezerietes foto 

izstāde “Dabas mainīgā burvība”. 
Līdz 27. aprīlim “Aprīlis - sulu 

mēnesis” - literārā izstāde par sulām un 
raņķenieku sulas krūžu izstāde.

Rubāržu bibliotēka
Līdz 25. aprīlim izstāde „Āfrikas 

atbalss Latvijā”. Alda Zalgaucka koka 
skulptūru kolekcija

23. aprīlī pl.16.00  pasākums „Tikai 
no tevis nav vēstules”. Rudbāržu pasta 
darbinieku atmiņu pēcpusdiena.

Antuļu bibliotēka
Līdz 30. aprīlim Danas Šperlingas 

100 tamborēto rotaļlietu izstāde.

Lepojamies!
Skrundas mūzikas skola

23.martā Nīcas Mūzikas skolā notika III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu konkurss - festivāls. No 
Skrundas mūzikas skolas piedalījās klavieru duets AMĒLIJA STRAZDIŅA un KARLĪNA DRUVASKALNA un ieguva 
III PAKĀPI (skolotāja - ANTRA ZUNTNERE). 28.martā Saldus mūzikas skolā notika XIII Kurzemes reģiona stīgu 
instrumentu konkurss SOL-RE-LA-MI. No Skrundas mūzikas skolas piedalījās MEGIJA JURDŽA un ieguva atzinību 
(skolotāja SANDRA NIKOVSKA).

 

Popgrupa “BUMS”
24. martā Rīgas Stradiņa Universitātes aulā notika jauno izpildītāju konkurss “Nāc sadziedāt!”.  Tajā piedalījās arī 

Skrundas bērnu popgrupa “BUMS”. No 32 popgrupām 10-14 gadu vecuma grupā “BUMS” ieguva 1. vietu. Šajā kon-
kursā tas ir ļoti liels sasniegums, jo dalībnieku ziņā tas ir viens no lielākajiem konkursiem Latvijā. Savukārt solistu grupā 
10-14 gadu vecuma grupā popgrupas dalībniece Katrīna Paula Baraka ar dziesmu “Es aiziet nevaru” ieguva 2. pakāpes 
apliecinājumu 62 solistu konkurencē. 


