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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2016.gada 4.novembris

Paldies par padarīto!

Labdien, lasītāj!

Novembris ir laiks, kad ikvienā
pašvaldībā saka paldies saviem ļaudīm
par padarīto. Arī Skrundas novada
pašvaldība ik gadu pasniedz Goda
balvas un pateicības rakstus. Šai reizē
svinīgajā 17.novembra pasākumā tiks
pasniegtas divas Goda balvas, bet 12
cilvēkiem paldies tiks teikts ar pateicības rakstiem.

Loreta Robežniece,
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja
Silta tēja, uguns sprakšķ krāsnī,
krāsainu lapu paklājs uz zemes
– rudens. Lietus, vējš, drēgnums,
tumsa – arī rudens. Tik dažādi
varam izjust šo gadalaiku, kas katru
gadu atnāk ar sen zināmiem dabas
untumiem un priekiem. Viss atkarīgs
no tā, kā mēs paši tos uztveram.
Rudens ir arī pārdomu laiks –
novembris ir mēnesis, kas mums
liek aizdomāties par notikumiem un
cilvēkiem, izdzīvojot Latvijas brīvības
cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu,
valsts dzimšanas dienu un veļu laiku.
Šo pašu zemīti, kuru ikdienā minam
mēs, kurā dzīvojam, audzinām
bērnus un mazbērnus, jau sen, pirms
Latvijas valsts dzimšanas, mina
mūsu senči, domājot par ikdienas
rūpēm un nākotni. Viņu sapņos,
piepildītos un nepiepildītos, šodien
dzīvojam mēs. Sveces liesma starp
šo sauli un viņsauli veļu laikā mudina
domāt par pagātnes rakstiem mūsu
dzīvēs...
Sagaidot valsts svētkus, lielajā
informācijas un nemitīgo reformu
gūzmā reizēm piezogas domas,
kurās mājo bailes par mūsu Latvijas
nākotni – kā dzīvosim, kā izdzīvosim
mūsu valstī, mūsu novadā. Tādos
brīžos sev atgādinu: mēs dzīvojam ne
pagātnē vai nākotnē – mēs dzīvojam
tagadnē, kurā ikviens ir pelnījis
dzīvot laimīgu un veiksmīgu dzīvi,
tikai izvēle ir jāizdara katram pašam.
Gadam sākoties, mūsu novada
domes deputāti un pašvaldības
darbinieki izdarīja savu izvēli, lai
īstenotu meliorācijas sistēmas
pārbūvi, jaunatnes centra izbūvi,
O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas
Varoņu zāles restaurāciju, vienotā
klientu apkalpošanas centra
izveidi, mākslas studijas atvēršanu
un sadarbību ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem Raņķu pagasta
“Mežainē”, daudzi dzīvo līdzi
Mammasdabas karoga plīvošanai
virs Ekoskolas Nīkrācē, valsts
aizsardzības mācības programmas
atvēršanai Skrundas vidusskolā,
VUGD jaunās ēkas un veikala “Top”
celtniecības uzsākšanai, kā arī tirgus
un autoostas kvartāla sakārtošanai
– tie ir notikumi, kurus izdzīvojam
šodien, un tie ir ieguldījumi, kuri
kalpos rītdienai.
Lai novembra drēgnums neļauj
skumt! Izbaudiet satikšanos ar
tuviniekiem brīvdienās un ikdienā!
Mēs, iedzīvotāji, esam mūsu valsts
pamats, to vienmēr paturiet prātā!
Lai novembra svētku laiks mūs katru
spēcina ikdienai!
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Goda balvas saņēmēji:
DAINA ĻAUDAKA, Skrundas vidusskolas direktora vietniece mācību
darba jautājumos – par mūža ieguldījumu izglītībā un kultūrā.
LAIMDOTA MŪRNIECE, Skrundas mūzikas skolas skolotāja - par
ilggadēju darbu ar Skrundas kultūras
nama sieviešu kori “Sonante” un nenovērtējamu ieguldījumu kora mūzikas
attīstībā un izaugsmē Skrundā.
Pateicības raksti tiks pasniegti:
ZANEI EGLĪTEI, Skrundas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja,
un IEVAI DĒVITAI - SAMOŠKAI,
brīvprātīgā no biedrības “Nīkrācnieki” par skatuves tērpu radīšanu Skrundas vidusskolas deju kolektīviem, par izdomu
un brīvprātīgu sava darba ieguldījumu,
izgatavojot Skrundai suvenīrus, iesaistot
tajā Skrundas jauniešus;
IEVAI BENEFELDEI, SIA “TV
Kursa” producente, žurnāliste - par
ieguldījumu SIA “Skrundas TV” attīstībā, nostrādājot televīzijā 15 gadus, par
fotoalbuma “Esmu Skrundā” izveidi un
panākumiem konkursā “Gada Balva

DAINA ĻAUDAKA, Skrundas vidusskolas direktora
vietniece mācību darba jautājumos.
fotogrāfijā 2015”;
INESEI PICKAINEI, Skrundas vidusskolas skolotāja - par pašaizliedzīgu
darbu, netaupot laiku un līdzekļus darbojoties ar Skrundas vidusskolas bērniem
un jauniešiem, iesaistot viņus sabiedriskās aktivitātēs, iedrošinot bērnus piedalīties dažādos konkursos, par izglītojamo
sagatavošanu mācību olimpiādēm starp
novadiem un valsts mērogā;
JAN BERND ROTHFOS, SIA “Biagro” valdes priekšsēdētājs – par ieguldījumu Raņķu pagasta ceļu sakārtošanā
uz “Mazgaraušu” kapiem, par atbalstu
pagasta kultūras pasākumiem;
RITVARAM STEPANOVAM, Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs – par

LAIMDOTA MŪRNIECE, Skrundas mūzikas skolas
skolotāja.

pašaizliedzīgu darbu Skrundas lokatora
pilsētiņas kā tūrisma objekta attīstībā,
par Raņķu pagasta, Skrundas novada
un Latvijas vārda popularizēšanu, par
ieguldījumu Raņķu pagasta sporta un
kultūras dzīves aktivizēšanu;
INĀRAI PĀVILAI, pārdevēja lielveikalā “Skrunda” – par bagātīgu
pieredzi apkalpojošā sfērā, laipnu apkalpošanu un ilglaicīgu darbu tirdzniecībā;
JANAI LINDEI, VAS “Latvijas
Pasts” Skrundas pasta nodaļas priekšniece – par aktīvu dalību Skrundas novada
sporta un kultūras pasākumos, kā arī
iejūtību un izpalīdzību pret klientiem un
kolēģiem, vadot Skrundas pasta nodaļu;
AIVAI ČEHOVIČAI, Skrundas

vidusskolas skolotāja – par aktīvu un
kvalitatīvu darbu izglītojamo sagatavošanā mācību olimpiādēm starp novadiem
un valsts mērogā;
LINDAI un VASILAM DREBOTIEM, z/s “Kalna Dzenīši” īpašnieki
– par aktīvu un nesavtīgu atbalstu labdarības pasākumos un zupas virtuves
darbības atbalstu Skrundā un Rudbāržu
pagastā;
ANITAI SEBEŽAI, Nīkrāces pamatskolas direktore – par radošu pieeju
mācību procesam, par veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolēniem un
skolotājiem, par dabas aizsardzības un
vides sakārtošanas popularizēšanu.

Aicina pievērst uzmanību ugunsdrošībai
T uvojoties gada aukstākajiem
mēnešiem, arvien aktuālāks kļūst
ugunsdrošības jautājums. Kā sevi
pasargāt ne tikai no ugunsnelaimes,
bet rūpēties arī par drošību uz ledus, vaicājām Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Kurzemes
reģiona brigādes Kuldīgas daļas
Skrundas posteņa komandierim
majoram Gatim Bajinskim. Tālāk
stāsta G. Bajinskis.
Es dienestā esmu jau 18. gadu, un ik
gadu ugunsdzēsējiem nākas saskarties
ar vienām un tām pašām nelaimēm,
kas pārsvarā saistītas ar iedzīvotāju
paviršu attieksmi pret ugunsdrošības
noteikumu prasībām vai arī vienaldzīgu attieksmi vienam pret otru.
19.aprīlī tika izdoti un 1.septembrī
spēkā stājās MK noteikumi Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi”, kur
pamatā ir iepriekšējo noteikumu prasības, tikai tās ir nedaudz mainītas vai
precizētas.
Tāpat kā līdz šim, katram no mums
jāveic savas apkārtējās teritorijas,
darba vides vai dzīvojamās platības
sakopšanas pasākumi. Kā viens no
biežākajiem ugunsgrēka iemesliem
tieši rudenī ir ugunsgrēki, kas saistīti ar
apkures ierīču nepareizu ekspluatāciju.
Lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos,
pirms apkures sezonas sākuma un ne
retāk kā vienu reizi apkures sezonas
laikā jāveic dūmvadu tīrīšana un apkures ierīču pārbaude. Kurināšanai būtu
jāizmanto sausa malka, tādējādi mēs
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dūmvadu pasargāsim no aizaugšanas
ar darvu un nodrošināsim tam ilglaicīgāku ekspluatāciju.
Joprojām biežs ugunsgrēku iemesls
ir bojājumi elektroinstalācijās vai to
nepareiza ekspluatācija. Tāpēc iedzīvotājiem jāievēro, ka nedrīkst bez
uzraudzības atstāt elektroiekārtas, pieslēgtas pie strāvas, ja vien to neparedz
konkrētās elektroiekārtas lietošanas
instrukcija. Jāpārliecinās, vai netiek
pārslogoti kontakti, vai vadi netiek
pakļauti mehāniskai iedarbībai un vai
tiem nevar piekļūt bērni.
Tāpat kā līdz šim, nedrīkstēs dedzināt kūlu. Lai iedzīvotāji būtu pasargāti
no šīs “pavasara sērgas”, tad lauki būtu
jāsakopj jau rudenī. Jānopļauj ganības,
jānovāc kūltūraugi.
Viens no
būtiskākajiem punktiem, kas iekļauts
Ugunsdrošības noteikumos, bet spēkā
stājas tikai 2020.gada 1.janvārī, ir
autonomo dūmu detektoru uzstādīšana
katrā mājoklī. Šis noteikums ir izsaucis
ļoti plašu rezonansi, bet cilvēkiem to
nevajadzētu uztvert kā apgrūtinājumu,
bet gan kā drošības pasākumu, kas pasargās jūs un jūsu tuviniekus no uguns
nelaimes. Kā liecina ārvalstu pieredze,
dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos
līdz pat 75% samazina ugunsgrēkos
bojāgājušo skaitu. No Baltijas valstīm,
kura sevi tā pierādīja, ir Igaunija. Es
personīgi aicinu iedzīvotājus uzstādīt
dūmu detektorus mājokļos tagad,
nevis gaidīt 2020.gadu, kad tas būs
obligāti. Pie šī paša punkta jāmin, ka
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arī katrā mājoklī būtu nepieciešams
izvietot ugunsdzēsības aparātu, ar ko
efektīvi var reaģēt ugunsgrēka sākuma
stadijā.
Tuvojas ziema, un prātā nāk teiciens
- ja redzi pirmos zemledus makšķerniekus, tad drīz būs ledus. Ik gadu
Latvijā, ielūstot ledū, bojā iet vairāki
desmiti cilvēku. Bieži tie ir pārgalvīgi
makšķernieki, bērni, kas spēlējas uz
ledus, neapzinoties tā noturību. Ir arī
gadījumi, kad cilvēki, īsinot ar kājām
ejamo attālumu, ceļu veic, šķērsojot
kādu ūdenstilpni.
Aicinu nepaiet vienaldzīgi garām, ja
redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās
pa nedrošu ledu – brīdiniet viņus par
bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki
ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var
rasties problēmas atgriezties atpakaļ,
kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet VUGD pa tālruni 112.
Daži padomi, ko vēlos atgādināt
zemledus makšķerniekiem, lai jūs
spētu sevi pasargāt:
• ieteicams nedoties makšķerēt
vienam;
• līdzi ņemt dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru
palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi
izvilkt sevi ārā;
• līdzi jāņem uzlādēts telefons, kas
ievietots ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā;
• mājiniekiem pēc iespējas precīzāk
ir jānorāda makšķerēšanas vieta un
atgriešanās laiks;
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• līdzi jāņem rezerves drēbes un
termoss ar siltu un saldu tēju;
Ja gadās ielūzt, tad:
• skaļi jāsauc palīgā un apkārtējiem
nekavējoties ir jāzvana uz 112;
• jācenšas saglabāt miers, nostabilizēt elpošana;
• lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas
rāpus vai guļus, netuvojoties līdz pašai
ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram
no 2 - 5 metru attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks
vai kāds cits priekšmets. Ja glābēji ir
vairāki, jāievēro, ka vienam no otra
jāatrodas 2-3 m attālumā. Izvelkot
cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz
ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās
vietas līdz krastam.
Novēlējums Skrundas novada iedzīvotājiem Lāčplēša dienā un 18.
novembrī – esiet pozitīvi un smaidiet
viens otram, jo tas neko nemaksā! Un
vienmēr atcerieties - Latvija ir mūsu
mājas un mēs veidojam tās nākotni,
tāpēc – vienkārši cienīsim savu valsti!

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Pagastu ziņas

ĪSUMĀ

Forums uzņēmējiem

24.novembrī pl.10.00 Kuldīgā notiks forums “Atbalsts uzņēmējiem”
https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/12283-forums-atbalsts-uznemejiem-kuldiga.
Klātienē lekcijas un tikšanās ar Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu
institūcijas Altum, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas,
Zemkopības ministrijas, Centrālā
finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku
atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra,
Latvijas Lauku konsultāciju centra un
Latvijas komercbanku pārstāvjiem.

NVA pārtrauc klientu
apkalpošanu Skrundā

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka no 31. oktobra tiek pārtraukta klientu apkalpošana Nodarbinātības
valsts aģentūras Skrundas novada
darba vietā – Skrundā, Kuldīgas ielā 6.
Tiek noteikts pārejas periods uz laiku
līdz trīs mēnešiem, kurā Skrundas novada pašvaldības telpās Aģentūra turpinās tikai to klientu apkalpošanu, kuri
jau ir ieguvuši bezdarbnieka vai darba
meklētāja statusu. Nākamā apmeklējuma laikā klientam jāizvēlas Aģentūras
filiāle, ar kuru tiks turpināta sadarbība.
Klientu pieņemšana novembrī: 9.novembrī 10:00 - 16:00; 16.novembrī
10:00 - 16:00; 23. novembrī 10:00
- 16:00; 30.novembrī 10:00 - 16:00.
Pirmreizējo reģistrāciju bezdarbnieka
vai darba meklētāja statusam turpmāk
var veikt jebkurā Aģentūras filiālē.
Plašāka informācija NVA mājas lapā
http://www.nva.gov.lv

Aicina piedalīties
aptaujā par klientu
apmierinātību

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departaments un Skrundā
izveidotais Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) aicina VPVKAC klientus
piedalīties apmierinātības aptaujā.
Klienti aicināti līdz 17. novembrim
aptaujas anketu aizpildīt klātienē
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11,
Skrundā, vai to lejupielādēt mājas lapā
un pēc aizpildīšanas nosūtīt uz e-pastu
skrunda@pakalpojumucentri.lv.

Aicina tirgoties

Šogad 18. novembrī no pl.10.00
līdz 17.00 Rožu laukumā, Liepājā,
biedrība “ETNO Liepāja” organizē
Latvijas amatnieku un mājražotāju
tirgu, lai celtu godā mūsu zemes darba
tikumu – ar mājas smeķi pagatavotus
gardumus un amatnieku meistardarbus. Rožu laukumā būs rodami smalki
rokdarbi, apģērbi, rotas lietas, koka
izstrādājumi, kā arī ikdienā neredzēti
gardumi – tas viss būs čaklo meistaru
rokām izlolots un ar mīlestību pagatavots veltījums tirdziņa apmeklētājiem.
Tirdziņam tiek aicināti pieteikties
dažādi tirgotāji ar interesantu un
daudzfunkcionālu preču klāstu, īpaši
tiek aicināti nacionālā dizaina preču
tirgotāji un amatnieki. Visi interesenti
aicināti pieteikt savu dalību pasākumam līdz 14. novembrim, sazinoties ar
kontaktpersonu Madaru Pūķi, mob. t.
26371671 vai rakstot savu pieteikumu
uz e pastu tirgusrozulaukuma@gmail.
com , norādot dalībnieka nosaukumu,
preču sortimentu, nepieciešamo tirdzniecības platību, elektrības pieslēguma
jaudu un pievienojot reģistrācijas
dokumentus.
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Nīkrāces pagastā

Nīkrāces pagastā oktobrī pagasta objektos - centrā Dzelda, Karavīru kapos, pagasta kapsētās, piemiņas vietās notika lapu grābšana un savākšana. Čakli strādāja
gan nodarbinātie sētnieki, gan arī algoto sabiedrisko darbu strādnieki un strādnieki,
kas saņem garantēto iztikas minimumu no sociālā dienesta.
Pagasta pārvalde sagādāja malku pašvaldības tukšajiem dzīvokļiem, kuri pieslēgti
centrālai apkurei. Algotie sabiedrisko darbu strādnieki tagad veic malkas zāģēšanu
un skaldīšanu.
Pašvaldības autoceļu uzturētājs SIA „Taku meistars” veica ceļu greiderēšanu un
apmaļu noņemšanu.
Arī Nīkrāces pagasta iedzīvotāji piedalījās labo darbu nedēļas pasākumos - 19.
oktobrī Nīkrāces pamatskolas skolēni kopā ar direktori A. Sebežu un sociālo darbinieci S. Knopkenu devās pie vientuļas pensionāres sagrābt lapas viņas mājas sētā,
8. klases skolēni skolotājas M. Vanagas vadībā devās pie lielā Sudmalkalnu akmens
un attīrīja to no apauguma un žagariem. 20. oktobrī 17 centra iedzīvotāji piedalījās
lapu grābšanas talkā Purvkroga kapos.
28. oktobrī atpūtas centrā Nīkrāces amatierteātris iepriecināja skatītājus ar pirmizrādi „Katram savs biznesiņš”.
Nīkrāces pamatskolas vēstures skolotāja Dzintra Liekmane iesniegusi savas grāmatas „Nīkrāce cauri gadsimtiem” manuskriptu izdevniecībā „Jumava”. Šī grāmata
atspoguļo gan Nīkrāces pagasta, gan Nīkrāces pamatskolas vēsturi. Esošie un bijušie
nīkrācnieki tiek aicināti ziedot naudu šīs grāmatas izdošanai. Par Skrundas novada
pašvaldības ziedojumu kontu informācija Nīkrāces pagasta pārvaldē pie vadītājas.
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Lielāmere

Rudbāržu pagastā

Šogad diezgan klusi prom aizsteidzas rudens. Koku lapas ir uzklājušas krāsainus un biezus paklāju rakstus zem kājām. Pie teritorijas un kapsētu sakopšanas ik
dienas strādā gan algoto sabiedrisko darbu strādnieki, gan sētniece. Vēl darbi nav
pabeigti, jo pašreiz cenšamies sakopt kapsētas. Aicinu pagasta iedzīvotājus sakopt
savu piederīgo kapu vietas līdz svecīšu vakaram, kurš Rudbāržu pagastā notiks
12.novembrī, kad aizdegsim svecītes saviem tuvajiem un mīļajiem pl.12.00 –Vecsieksātes kapsētā, 12.30 - Bākūžu kapsētā, 13.00 -Sprīžu kapsētā, 14.00 - Lūdiķu
kapsētā,15.00 - Krogarāju kapsētā.
Ceļu apsaimniekotājs ir veicis visu pagastu ceļu un ielu greiderēšanu. Ir atjaunots
grants segums nepieciešamajos ceļa posmos Zaļumi-Nomaļi, Ostnieki – Pūpoli,
Ostnieki-Jāņkalni. Alejas ielas sākuma posmā ir veikta grants segas atjaunošana ar
drupinātu grants-šķembu maisījumu. Noņemti apaugumi Alejas ielā, ceļā OstniekiPūpoli un Kānes- Lapiņas.
Oktobrī pagastā notika senioru pēcpusdiena. Kopā ar Renāru un Sanitu no Durbes
pavadījām jauku atpūtas vakaru. Pagastā darbojas klubiņš “Aktīvo meiteņu apvienība”, kur katrs dalībnieks atnesa kādu no saviem ziemas izgatavotiem krājumiem
un apmainījās ar savām receptēm. Greznoja burciņas, lai tajās katra varētu ieliet un
izgatavot savu svecīti. Bērni kopā ar vecākiem apmeklēja bērnu teātri “Un atkal Pifs”.
Skolas sporta zālē notika sadraudzības pasākums volejbolā.
Pagasta amatierteātris piedalījās Skrundas novada skatē ar izrādi “Krustmāte Jūle
no Tūles” un ieguva 2.pakāpi. Pašreiz amatierteātris sāk jaunas lugas iestudēšanu.
Rudbāržu bibliotēkā bija literāro darbu izstādes veltītas rakstniecēm M.Svīrei un
A.Brigaderei. Apskatāma bija G.Ziņģes kolekcija, kurā bija ap 100 dažāda lieluma
suņu rotaļlietu, kas ļoti patika gan mazajiem, gan lielajiem apmeklētājiem.
18.novembrī plkst.17.00 kultūras namā notiks koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai. Pl.18.00 iedegsim svecītes logos un veidosim
gaismas ceļu līdz O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolai. Novēlu katram pagasta iedzīvotājam atrast svētku sajūtu sevī!
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja
Dzintra Veģe

Raņķu pagastā

Oktobris ir laiks pēdējiem rudens darbiem teritorijā – lapu grābšana, ceļu un
ceļmalu sakārtošana. Vēl jāveic traucējošo un bīstamo koku zāģēšana.
Objektīvu iemeslu dēļ uz gada nogali tika pārcelts senioru pasākums.
Raņķu amatierteātris ar Māras Hornas lugas izrādi „Bābu mednieki” viesojās
Rumbas pagastā, kā arī piedalījās novada amatierteātru skatē. Tiek domāts par
nākamās sezonas iestudējumu un jaunu dalībnieku iesaisti.
Gatavojamies novembra aktivitātēm – sporta spēlēm un Latvijas dzimšanas dienas pasākumam, kurā tiks godināti arī pagasta darbīgākie, atsaucīgākie iedzīvotāji,
kuri nesavtīgi palīdzējuši citiem, ir darbīgi un ar savu darbību veicinājuši pagasta
labiekārtošanu, atpazīstamību, līdzcilvēku labklājību.
Informāciju sagatavoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

2016.gada 4.novembris

Turpmāk barikāžu dalībniekus godinās
1991.gada barikāžu dalībnieku
biedrība

Barikāžu dalībnieku apzināšana un godināšana turpmāk būs 1991.gada
barikāžu dalībnieku biedrības pārziņā, paredz 1991. gada barikāžu piemiņas
zīmes valdes pieņemtais lēmums.
“Svarīgi pateikt paldies cilvēkiem, kuri ir izrādījuši drošsirdību, pašaizliedzību
un iniciatīvu, stāvot uz barikādēm, kā arī iesaistoties apgādes un organizatoriskajā
darbā. Glabājot 25 gadus seno notikumu piemiņu, darbojas barikāžu muzejs un
barikāžu dalībnieku biedrība, kura turpinās Latvijas valsts aizstāvju godināšanas
tradīciju,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Lielākā daļa barikāžu
dalībnieku patlaban jau ir apzināti, un viņu ieguldījums ir novērtēts ar piemiņas
zīmi vai pateicības rakstu.
Saeimas priekšsēdētāja atzīst, ka barikāžu biedrības nozīmi apliecina tās līdzšinējais darbs, apzinot un godinot barikāžu dalībniekus.
Biedrībai turpinot neatkarības aizstāvju godināšanas tradīciju, 1991.gada barikāžu
piemiņas zīmes valdes darbība uzskatāma par izbeigtu.
Šāds lēmums ir savlaicīgs un nepieciešams, jo visam vēsturē ir sākums un beigas, pauž 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valdes locekle Marina
Kosteņecka. Viņa norāda, ka 25 gadi bijis pietiekami ilgs laiks šāda apbalvojuma
pastāvēšanai. Ja tomēr vēl ir cilvēki, kuru nopelni kāda iemesla dēļ nav godināti,
viņiem paldies varēs pateikt barikāžu muzejs un biedrība.
1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes valdes sastāvā bija Saeimas
priekšsēdētāja un četri viņas aicināti valdes locekļi – Andris Jaunsleinis, Marina
Kosteņecka, Māris Steins un Renārs Zaļais.
Saskaņā ar 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības sniegto informāciju 1991.gada
barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir piešķirta 31 104 personām, savukārt pateicības
raksti līdz šī gada 31.maijam piešķirti 555 barikāžu dalībniekiem.
Informāciju sagatavoja: Saeimas Preses dienests

Sodīs par nenoslēgtiem līgumiem ar
atkritumu apsaimniekotājiem
Informējam, ka no 1.novembra Skrundas novada pašvaldības policija sāk sastādīt administratīvos protokolus mājsaimniecībām par nenoslēgtiem līgumiem
ar atkritumu apsaimniekotājiem. Turpmāk mutiski brīdinājumi netiks izteikti.
Pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.23/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”, ikvienas
fiziskas vai juridiskas personas, kura iegūst īpašumā vai valdījumā nekustamo
īpašumu, kurā ir vai tiks radīti atkritumi, pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša
laikā noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju vai pašvaldību par atkritumu
apsaimniekošanu.
Nekustamajos īpašumos vai lietojumos, kuros pastāvīgi netiek radīti atkritumi,
līgumā par atkritumu izvešanu var noteikt citu atkritumu izvešanas biežumu atkarībā
no radīto atkritumu daudzuma un to īpašībām.
Atgādinām, ka fiziskām un juridiskām personām aizliegts: izmest atkritumus
jebkurā to savākšanai neparedzētā vietā; savā vai citas personas īpašumā ierīkot
jebkādas atkritumu izgāztuves, ierakt atkritumus, kā arī dedzināt tos, kas var radīt
būtisku kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi un personu īpašumam; atbrīvoties no radītajiem vai savāktajiem atkritumiem, izmantojot citu personu īpašumā vai
lietošanā esošās atkritumu tvertnes; ievietot atkritumu tvertnēs atkritumus vairāk,
nekā to paredz tvertnes tilpums, kā arī novietot atkritumus ārpus tvertnēm.
Informāciju sagatavoja Zane Eglīte, Attīstības nodaļas vadītāja

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības
informēšanai

3. Esi godprātīgs!

Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir
jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību,
ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos
izskatīt cilvēka jautājumu.
Vienlaikus aicinām atcerēties, ka cilvēkam arī pašam jābūt godīgam un apzinīgam,
piemēram, sniedzot pilnīgu un patiesu informāciju iestādei. Privātpersonai jāapzinās, ka valsts pārvalde kalpo visai sabiedrībai kopumā, tādēļ nav pieļaujama valsts
pārvaldes resursu nelietderīga tērēšana, piemēram, vairākkārtīgi vēršoties iestādē
par vienu un to pašu jautājumu, ja atbilde uz to jau ir sniegta.

Aicina paust viedokli par apbedīšanas
pakalpojumu sniedzēju darbību

Ekonomikas ministrija veic aptauju par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību un aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju līdz 2016. gada 21. novembrim piedalīties
aptaujā, paužot viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu
teritorijās un pastāstot par savu pieredzi, izmantojot šos pakalpojumus.
Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota tālākām
sarunām ar Veselības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un iespējamiem pakalpojumu sniegšanas
uzlabojumiem. Aptauja pieejama: http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016.
Kā liecina Konkurences padomes 2015. gada apbedīšanas pakalpojumu tirgus
uzraudzības dati, 14 no 37 slimnīcām Latvijā slimnīcu teritorijās vai morgos atrodas
apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju biroji. Jāņem vērā, ka izvēloties apbedīšanas
pakalpojumu sniedzēju, klients vairumā gadījumu atrodas psiholoģiski ļoti grūtā
stāvoklī. Šajā situācijā vairums klientu lēmumus pieņem ļoti ātri, paļaujoties uz pirmo
informāciju par kādu konkrētu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, nesalīdzinot
ne cenas, ne pakalpojuma kvalitāti. Tādējādi, izvēloties apbedīšanas pakalpojumu
sniedzēju, tā biroja atrašanās vietai un pieejamībai (tūlītējai informācijai) ir ļoti
liela nozīme.
Portālā www.latvija.lv ir pieejams apbedīšanas nozares un valsts iestāžu kopīgi
veidots informatīvais materiāls “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu
Latvijā. Līdz ar to vienuviet ir pieejama visa informācija par rīcību tuvinieka nāves
gadījumā, sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas, līdz apbedīšanas
pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.
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2016.gada 27.oktobra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

divus novada iedzīvotājus, bet pateicības
rakstu pasniegt 12 iedzīvotājiem.

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12/2016 „Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016
„Skrundas novada pašvaldības 2016.
gada budžets””.
Dome izsniedza licenci Levitai Tuleiko programmas ,,Mūsdienu dejas’’ īstenošanai līdz 2018. gada 1.novembrim.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
13/2016 “Grozījums Skrundas novada
pašvaldības 2015.gada 26.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4/2015
“Skrundas novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” nolikums””.
Dome nolēma izteikt Skrundas novada
domes 29.09.2016. sēdes (prot. Nr. 12,
16.§.) lēmumu “Par valsts nekustamo
īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā,
Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu
pašvaldības īpašumā” citā redakcijā.
Dome nolēma ar Goda balvu apbalvot

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma izbeigt ar Nodarbinātības valsts aģentūru nedzīvojamo
telpu nomas līgumu Nr.9-3/08/2011 ar
31.10.2016.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
„Ceļmalas” Rudbāržu pagastā ar nosacīto cenu EUR 3300.00 (trīs tūkstoši trīs
simti euro), Dārza ielā 1A, Skrundā, ar
nosacīto cenu EUR 3360.00 (trīs tūkstoši
trīs simti sešdesmit euro). Dome nolēma
izveidot ēku īpašumu un dzīvojamai mājai ar saimniecības ēkām piešķirt adresi
Noliktavas iela 8, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326.
Dome nolēma precizēt dzelzceļa zemes vienībai Skrundas pagastā platību
no 17.2 ha uz 15.91 ha.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Sniedzes” Rudbāržu pagastā.
Atdalāmai zemes vienībai 6.4 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Dzintariņi”,

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome anulēja adresi Upatnieki”,
Skrundas pag., Skrundas nov., LV – 3326
(adreses klasifikatora kods 103773453).
Dome anulēja nosaukumu
„6209E1002 Aizputes iela”, Skrunda,
Skrundas novads.
Dome piešķīra zemes vienībai un
ēkām, un funkcionāli saistītai ēkai adresi „Mežuļu ferma”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Meldri” Raņķu pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 0.8 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Fazāni”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, un pievienoja
nekustamajam īpašumam „Fazāni”, Raņķu pagasts, Skrundas novads. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības policijas ziņojums par oktobri

Apseko novada
teritoriju

Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, atrasts pamests zāģis STIHL.
Zāģa īpašnieku ar zāģa dokumentiem lūdzam vērsties Skrundas
pašvaldības policijā. Tāpat kādas
apsekošanas laikā Skrundā pamanīts
kāds gados vecāks vīrietis, kurš sēž
uz soliņa, mazliet iedzēris, un pēc
sievas aicinājuma atsakās doties
mājā. Pēc mazām pārrunām vīrietis
pierunāts doties mājās. Profilaktisko
nakts reidu laikā aizturētas vairākas
iereibušas personas, uzsāktas administratīvās lietvedības. Apsekojot
Skrundas novada Rudbāržu pagastu,
pamanīts kāds vīrietis, kurš aukstā
laikā atradās alkohola reibumā un
staigāja bez kurpēm. Vīrietis aizvests mājās, tiek lemts par administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Uzrauga sabiedrisko
kārtību

Saņemta sūdzība par kādu daudzdzīvokļu māju Kušaiņos, kur kāda
iedzīvotāja nemitīgi piegružo kāpņu
telpu. Ar sievieti veiktas pārrunas.
10.oktobrī Rudbāržu sociālajā mājā
konstatētas nekārtības. Tika veiktas
pārrunas un iesaistītās personas
brīdinātas par atbildību. 12.oktobrī
saņemta sūdzība, ka puikas kādā
mājā Nīkrāces pagastā ar akmeņiem
apmētā kazas un bojā žogu. Mutisks
brīdinājums izteikts kādam vīrietim,
kurš smēķējis autoostas teritorijā
tam neparedzētā vietā. Par smēķēšanu neatļautā vietā mēneša laikā
izteikti vairāki mutiski brīdinājumi.
Administratīvais protokols sastādīts vīrietim, kurš sabiedriskā vietā
atradies stiprā alkohola reibumā.
20.oktobrī Skrundas bērnudārza
teritorijā kāda sieviete neadekvāti
uzvedusies un lamājusies. Vainīgā
persona noskaidrota. Tai dienā arī
saņemta informācija par diviem jauniešiem, kuri uzkāpuši uz Skrundas
estrādes jumta. Vainīgās personas
noskaidrotas un izteikts mutvārdu
brīdinājums. 21.oktobra rītā saņemta
informācija, ka Skrundas kultūras
nama sētā noticis kautiņš. Aizbraucot uz notikuma vietu, noskaidrots,
ka tur kāds vīrietis strādniekiem,
kuri strādājuši būvobjektā, prasījis
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naudu. Tūlīt pēc tam arī uzbrucis, jo
nauda neesot dota. Vainīgā persona
noskaidrota un informācija nodota
Valsts policijai. 24.oktobrī saņemta
informācija, ka Skrundā, veikalā
‘’Mājai un sētai”, uz grīdas guļ kāds
vīrietis. Aizbraucot uz notikuma
vietu, konstatēts, ka vīrietis atrodas
pamatīgā alkohola reibumā. Uzsākta
administratīvā lietvedība. 29.oktobrī saņemta sūdzība, ka Skrundā,
O.Kalpaka ielā, kāds vīrietis mēģinājis ielauzties dzīvoklī. Aizbraucot
uz notikuma vietu, vīrietis aizturēts
un uzsākta administratīvā lietvedība.

Izskata zādzības

3.oktobrī saņemta informācija par
nozagtu riteni pie veikala ‘’Elvi’’
riteņu novietnes. Vainīgā persona
noskaidrota. Policija atsaukusies
arī uz sūdzībām par nozagtu mobilo
telefonu Sieksātē un naudu Skrundas
pagastā. Vainīgie noskaidroti. Skrundas iedzīvotāji ziņojuši, ka Skrundā
no kādas neapdzīvotas mājas tiek
vestas prom dažādas mantas. Notiek
apstākļu noskaidrošana. 27.oktobrī
saņemta informācija par nozagtu
riteni Skrundā no kādas daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpas. Ritenis
atrasts un nodots īpašniekam. Notiek
apstākļu noskaidrošana.

Palīdz Valsts policijai

Kopā ar Valsts policiju Skrundā
aizturēta kāda sieviete, kura jau
kādu laiku pilsētā uzvedās neadekvāti. Sieviete tika nogādāta Liepājas
Piejūras slimnīcā. Tāpat palīdzēts
Valsts policijai informācijas iegūšanā par kādu meklēšanā esošu vīrieti.
Pārbaudot policijas kontrolē esošās
personas, konstatēti divi pārkāpumi.

Nepieskatīti dzīvnieki

Saņemta informācija par pieciem
maziem bezsaimnieku kaķēniem,
kuri piedzemdēti kāda īpašuma
šķūnī. Kaķi aizvesti uz Saldus dzīvnieku patversmi ‘’Opusums’’. Šai
patversmē 25.oktobrī nogādāti arī
divi bezsaimnieka kaķi, kuri iemitinājušies kādā privātīpašuma sētā.
Savukārt 5.oktobrī saņemta sūdzība
par kādu baltu suni, kurš ik pa laikam
klejo pa pilsētu nepieskatīts. Suņa
īpašniekam pirmajā reizē izteikts
mutisks brīdinājums. 13.oktobrī saņemta sūdzība, ka Skrundas pagastā
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kādā īpašumā tiek pārkāpti dzīvnieku labturības noteikumi. Informēts
Pārtikas un veterinārais dienests. Par
klaiņojošiem suņiem bijušas sūdzības no Skrundas pagasta. 19.oktobrī
saņemta informācija, ka netālu no
Skrundas, braucot no Liepājas puses,
ticis notriekts meža zvērs.
Risina strīdus
Saņemta informācija, ka netālu no
Skrundas vidusskolas noticis strīds
ar grūstīšanos starp divām sievietēm un vīrieti. Iesaistītās personas
un strīda cēloņi tika noskaidroti.
Konflikts izcēlies arī starp divām
Skrundas vidusskolas audzēknēm,
kura rezultātā esot noticis kautiņš.
Aizbraucot uz skolu, noskaidrots, ka
savstarpējais konflikts ir atrisināts.

Veic videonovērošanu

Veicot videonovērošanu, 7.oktobrī
pamanīts kāds vīrietis, kurš publiskā vietā uz ielas urinēja. Vīrietis
aizturēts un uzsākta administratīvā
lietvedība

Piedalās tiesas sēdē
un semināros

10.oktobrī pašvaldības policijas
pārstāvji piedalījās tiesas sēdē Kuldīgā par kautiņu Skrundas estrādē,
kas notika septītajā maijā. 11.oktobrī
pašvaldības policijas darbinieki piedalījās seminārā Skrundā par cilvēku
tirdzniecību.

Ceļu lietošanas
kārtība

Oktobrī saņemta informācija, ka
tiek bojāts grants ceļš, kurš ved uz
Jaunmuižu. Apstākļi tika noskaidroti un situācija atrisināta. Aizturēti
jaunieši un viņiem izteikts mutisks
brīdinājums par to, ka viņi ar mopēdiem bojājuši grants ceļa segumus. 26.oktobrī Skrundas pagastā,
Jaunmuižā, konstatēti nesaskaņoti
kravu pārvadājumi, kā rezultātā
netika ievērotas esošās aizlieguma
zīmes un tika bojāts pašvaldības
ceļš. Notiek apstākļu noskaidrošana.
31.oktobrī saņemta informācija par
bojātu stāvlaukumu un ceļu Raņķu
pagastā, kur, iespējams, vainojams
kāds pārgalvīgs auto braucējs. Apstākļi tiek noskaidroti.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
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AS “Sadales tīkls” turpina uzlabot un
atjaunot elektrotīklu Skrundas novadā

5.oktobrī Skrundas novada pašvaldības zālē uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem bija ieradušies AS ”Sadales tīkls” pārstāvji. Tikšanās mērķis bija informēt
pašvaldību par AS ”Sadales tīkls” 2016. gadā izbūvētajiem un līdz 2019. gadam
plānotajiem kapitālieguldījumu objektiem Skrundas novadā.
AS ”Sadales tīkls” tīklu attīstības nodaļas vadītājs Māris Deiders un korporatīvo
klientu apkalpošanas vadītājs Nauris Vītoliņš savās prezentācijās informēja par AS
”Sadales tīkls” 2016. gadā izbūvētajiem un līdz 2019. gadam plānotajiem kapitālieguldījumu objektiem Skrundas novadā – gaisvadu līniju pārbūvi un transformatoru
punktu rekonstrukciju un izbūvi. Saistībā ar elektroapgādes drošuma un kvalitātes
paaugstināšanu Skrundas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī Skrundas pilsētas
attīstības veicināšanu pašvaldības speciālistiem tika arī sniegtas atbildes uz jautājumiem par jaunās 110/20 kilovoltu apakšstacijas “Skrunda” projektu, precizējot, ka
tās būvniecības darbus plānots pabeigt 2018. gada rudenī.
Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs Kristaps Kerve iepazīstināja ar bojājumu
statistiku Skrundas novadā, savukārt korporatīvo klientu apkalpošanas vadītājs
Aivars Slišāns informēja par iespējām samazināt izmaksas par elektroenerģiju, uzsverot, ka nepieciešams pārbaudīt, cik efektīvi tiek izmantots izbūvētais pieslēgums
un nepieciešamības gadījumā lemt par elektrotīkla jaudas samazināšanu vai pieslēguma atslēgšanu uz laiku līdz pusgadam. Tikšanās dalībnieki tika arī iepazīstināti
ar pakalpojumiem un to pieejamība klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv
Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1 100 klientiem
Skrundas novadā, šogad novada teritorijā AS “Sadales tīkls” kopumā realizēs 5
projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 265 tūkst. eiro. Šā gada
plānotie elektrotīkla rekonstrukcijas projekti noslēgušies Nīkrāces pagastā, kur vidējā sprieguma 20kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 5,9 km garumā,
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,6 km
garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Lai
uzlabotu elektroapgādi iedzīvotājiem apdzīvotā vietā “Rūnaiši”, novadā vēl turpinās
zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcija un projekta ietvaros AS “Sadales
tīkls” veic 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 2,4 km garumā,
savukārt “Straumēnos” veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija. Viens no
elektrotīkla atjaunošanas projektiem šogad realizēts arī Raņķu pagastā, kur veikta
transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu
elektrolīnija atjaunota 0,8 km garumā.
Elektrotīkla rekonstrukcija Skrundas novadā turpināsies arī 2017.gadā un nākamā
gada laikā AS “Sadales tīkls” novada teritorijā kopumā plāno realizēt 8 projektus,
elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 563 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbs
norisināsies Skrundas, Nīkrāces un Raņķu pagastā un kopumā pagastos vidējā
sprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot 28 km garumā, zemsprieguma gaisvadu
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5,4 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt
jaunas 6 transformatoru apakšstacijas.
Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija turpināsies Skrundas pagastā, kur AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 17,5 km garumā, izbūvēs 3 jaunas
transformatoru apakšstacijas un jaunas zemsprieguma kabeļu līnijas 0,3 km garumā.
Šis elektrotīkls šķērso mežainas teritorijas, apdzīvotas vietas un privātīpašumus,
tādēļ tā pārbūve uzlabos ne vien elektroapgādes drošumu, bet arī ļaus AS “Sadales
tīkls” darbiniekiem operatīvi un efektīvi veikt savu darbu elektrotīkla uzturēšanas
darbu laikā vai, novēršot elektrotīkla bojājumus.
Trīs elektroapgādes uzlabošanas projektus AS “Sadales tīkls” plāno realizēt
Nīkrāces pagastā, kur vidējā sprieguma elektrolīnijas plānots atjaunot 4,8 km
garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 2,2 km
garumā un veikt 3 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Lai ievērojami uzlabotu
elektroapgādes drošumu iedzīvotājiem, AS “Sadales tīkls” Nīkrāces pagasta vidējā
sprieguma elektrotīklā izbūvēs attālināti vadāmu jaudas slēdzi, kuru izbūve ļauj AS
„Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu,
palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku
klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos, savukārt Ranķu pagastā plānots veikt
zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 3 km garumā un
atjaunot vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas 6 km garumā. Pēc plānoto
elektrotīkla rekonstrukcijas projektu pabeigšanas, sniegto pakalpojumu kvalitāte
uzlabosies vairāk nekā 4 000 AS “Sadales tīkls” klientu.
Informāciju sagatavoja:
Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālists, un Tatjana Smirnova, AS “Sadales tīkls” preses sekretāre

Nekustamo īpašumu izsoles

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamo
īpašumu izsoles:
“Ceļmalas”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs:
6282 010 0033. Nosacītā cena: 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti eiro).
Izsoles laiks 29.11.2016. pl.10.00; Dārza ielā 1a, Skrundā, Skrundas
novadā, kadastra numurs: 6209 004 0295. Nosacītā cena: 3360
EUR (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro). Izsoles laiks 29.11.2016.
pl.10.10. Izsoļu vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11. Dalībnieku reģistrācija
līdz 28.11.2016. pl.16.00. Izsoļu veids: mutiska izsole ar augšupejošu
soli.

Nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles

Skrundas novada pašvaldība organizē pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles: telpu Kalēju ielā 6, Skrundā, Skrundas
novadā, 2. stāvā, kadastra Nr. 6209 003 0099 002 ar kopējo platību
12,1 m². Sākotnējā cena 0,65 EUR (sešdesmit pieci centi) par 1 m²
bez PVN; telpu Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, kadastra Nr. 6268 003 0174 001 ar kopējo platību 18,5 m².
Sākotnējā cena 0,43 EUR (četrdesmit trīs centi) par 1 m² bez PVN.
Izsoļu laiks: 22.11.2016. pl.10.00 un 10.10. Izsoļu vieta: Skrundā,
Raiņa ielā 11. Dalībnieku reģistrācija līdz 21.11.2016. pl.16.00. Izsoļu
veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoļu noteikumi atrodami
www.skrundasnovads.lv.
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Skrundā aizvadīta amatierteātru skate

Skrundas novada amatierteātru
skatē, kas notika 29.oktobrī Skrundas
kultūras namā, varēja noskatīties 5
izrādes. Skatē piedalījās arī Vaiņodes
amatierteātris „Kuratieši”, un tieši
viņu iestudēto izrādi izvirzīja “Gada
izrāde 2016” skatei. ”Kuratiešu” režisore Inga Ezeriete bija izvēlējusies
Andra Niedzviedža darbu “Labi iet”,
kas skatē ieguva augstāko novērtējumu.
Šogad veidojot repertuāru, režisori
izvēlējušies tikai latviešu dramaturgu
darbus. Divi amatierteātri - pat vienu
autori - Māru Hornu. Nīkrāces amatierteātrī „Brinida” iestudēts „Katram savs
biznesiņš”(režisore - Inga Ezeriete),
Raņķu amatierteātrī – „Bābu mednieki”
(režisore - Raimonda Vilmane). Rudbāržu amatierteātra „Spēlmaņi” režisore
Mirdza Pilskunga šogad izvēlējusies
Paula Reimana darbu „Krustmāte Jūle
no Tūles”. Skrundas amatierteātris
„SAAN” skatē piedalījās ar režisora
Alda Zalgaucka paša sarakstītu lugu
„Jubileja”. Šis darbs rakstīts tieši amatierteātrim „SAAN” un iestudēts kā
desmitās jubilejas sezonas izrāde.
Šogad amatierteātru sniegumu vērtēja
Liepājas teātra aktrise un režisore, un
Liepājas Metalurga tautas teātra vadītāja Lelde Kaupuža. Kā atzina skates
eksperte – tas ir skats no malas, padarītā
izvērtējums un ieteikums, kā pilnveidot
režisora meistarību un strādāt radoši.
Amatierteātru skatē tika vērtēta gan

2016.gada 4.novembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

Skrundas amatierteātris „SAAN”
izrāde kopumā, gan režisora darbs, gan
dalībnieku aktiermeistarība, gan kostīmi,
scenogrāfija un vizuālais noformējums.
Skates rezultāti:
Vaiņodes amatierteātris „Kuratieši” – I
pakāpe (42 punkti), Skrundas amatierteātris „SAAN” – I pakāpe (41 punkts),
Nīkrāces amatierteātris „Brinida” – I
pakāpe (40 punkti), Raņķu amatierteātris
– I pakāpe (40 punkti), Rudbāržu amatierteātris „Spēlmaņi” – II pakāpe (34
punkti), Labākais režisors – Inga Ezeriete (Vaiņodes amatierteātra „Kuratieši”
un Nīkrāces amatierteātra „Brinida”
režisore), Labākā aktrise – Ineta Matsate – Matsone (Vaiņodes amatierteātris

Bibliotēku ziņas novembrim

„Kuratieši”), Labākā otrā plāna aktrise
– Dace Kudore (Skrundas amatierteātris „SAAN” un Nīkrāces amatierteātra
„Brinida”), Labākais aktieris – Juris
Freijs (Raņķu amatierteātris), Labākais
otrā plāna aktieris – Helmuts Kalniņš
(Skrundas amatierteātris „SAAN”).
Priecājamies, ka mūsu novadā ir tik
daudz amatierteātru un ir cilvēki, kas
vēlas kāpt uz skatuves, spēj iejusties
dažādos tēlos un aicina skatītājus līdzpārdzīvot dažādus dramaturģijas darbus.
Paldies viņiem!
Teksts – Liene Krūmiņa,
Skrundas kultūras nama menedžere

Skrundas bērnu bibliotēka

4.novembrī pl.12:00 projekta „Vasaras grāmata” noslēguma pasākums Skrundas vidusskolas sākumklašu skolēniem.
10.novembrī „Mārtiņdienas rotaļu maratons”, Skrundas vidusskolas pirmklasnieki ierībinās Mārtiņdienu.
14.novembrī Grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
14.novembrī „Rīta stunda”, grāmatas lasījums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā.

Nīkrāces bibliotēka

Līdz 30.novembrim Irēnas Oses rokdarbu izstāde.
No 14.-20.novembrim grāmatu izstāde “Draudzība Ziemeļvalstu bērnu grāmatās”.
Līdz 10.novembrim grāmatu izstāde „Dainai Avotiņai – 90”.
No 9.-13.novembrim informatīva izstāde „Tradīcijas, ticējumi, laika pareģošana un ēdienu receptes Mārtiņos”.

12.novembrī no pl.9.00 pēc iepriekšēja pieraksta Sociālā dienesta telpās,
Kalēju ielā 4, būs iespējams veikt redzes pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt
brilles (Art Optika). Pieteikšanās pa t.29555933 (Sarmīte).
14.novembrī pl.16.00 Skrundas kultūras namā animācijas filma „Polārlācis Norms”. Ieeja: EUR 1.00. Pl.18.00 Latviešu režisora Viestura Kairiša
spēlfilma “Melānijas hronika“. Tas ir stāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas
(1905–1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi pēc Melānijas Vanagas
atmiņu romāna “Veļupes krastā” motīviem. Ieeja: EUR 2.00
17.novembrī pl.19.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas
novada Goda balvas un Pateicības rakstu ieguvēji. Pasākumā piedalīsies Saldus
novada jauktais koris „Saldava”. Pl.22.00 Svētku balle kopā ar grupu „Hono”
no Brocēniem. Ieeja – EUR 3.00. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556.
18.novembrī pl.18.00 pie Skrundas ev. lut. baznīcas notiks tradicionālā
“Labo domu stunda” kopā ar Skrundas jauniešu teātra un Levitas Tuleiko modes deju studijas dalībniekiem. Aicinām iedzīvotājus iedegt sveces pie savām
mājām, uzņēmumiem, iestādēm un baznīcas kalnā.
23.oktobrī svinam Skrundas dzimšanas dienu! Pl.19.00 Skrundas k/n mazajā
zālē latviešu tautas spēka dziesmu sadziedāšana kopā ar grupu „Baltās dūjas”
no Saldus. Ieeja – bez maksas.

Nīkrācē

11.novembrī pl.18.00 Lēnās pie O. Kalpaka piemiņas memoriāla piemiņas
brīdis O. Kalpaka bataljona cīnītājiem.
18.novembrī pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Liepājas mūziķu apvienība
viesosies ar Latvijas dzimšanas dienai veltītu koncertu.

Raņķos

Raņķenieki! Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienā teiksim paldies
pagasta ļaudīm par labiem darbiem, palīdzību līdzcilvēkiem, atsaucību un aktīvu darbu. Tāpēc līdz 13.novembrism lūdzam aizpildīt anketas. Tās pieejamas
pagastā, veikalā, bibliotēkā un jāievieto tām domātajās kastītēs. Būsim aktīvi!
12.novembrī pl.11.00 Sudmalnieku birzī, slikta laika apstākļos ģimeņu
centrā, gan lieli, gan mazi aicināti uz rudens sportiskām aktivitātēm. Būs loka
šaušana, šautriņu mešana, zābaka mešana tālumā un citas jautras izdarības.
18.novembrī pl.17.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas 98. dzimšanas dienas
pasākums ”Es dzīvoju Latvijā, es dzīvoju Raņķos.” Pasākumā teiksim paldies
pagasta ļaudīm par labiem darbiem. Svētkus svinēsim kopā ar Kuldīgas akordeonistiem. Pēc pasākuma pie pagasta pārvaldes kopīgi aizdegsim savu labo
domu svecīti.

Rudbāržos

12.novembrī svecīšu vakars Rudbāržu kapsētās - Vecsieksātes kapsētā 12.00, Bākūžu kapsētā - 12.30, Sprīžu kapsētā - 13.00, Lūdiķu kapsētā - 14.00,
Krogarāju kapsētā - 15.00. Svecīšu vakaru vadīs dzejnieks Harijs Krūze.
18.novembrī pl.17.00 Rudbāržu kultūras namā Latvijas Republikas 98.
dzimšanas dienai veltīts koncerts. Pl.18.00 veidosim gaismas ceļu no Rudbāržu pagasta līdz O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolai. Pl.19.00 svētku salūts pie
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas.

Rudbāržu bibliotēka

Līdz 15.novembrim Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
No 10. – 20.novembrim Latvijas dzimšanas dienai veltīta literāru darbu izstāde.
15.novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā „Rīta stundas” grāmatas lasījums pirmsskolas vecuma bērniem.

Skrundas pilsētas bibliotēka

16.novembrī pl.13.30 Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz pasākumu “Poētiskā kafejnīca”. Tikšanās ar žurnālisti, vairāku
grāmatu autori Daci Judinu. Sarunas par dzīvi un grāmatām. Artura Nīmaņa instrumentālā mūzika.

Antuļu bibliotēka

P/A „Sociālais dienests” sveic
oktobra mēneša jubilārus

Skrunda un Skrundas pagasts

92 gadi - Hermīne VIDOPSKA; 90 gadi - Austra ŅUŅĒVICA; 85
gadi - Milda STIBA

No 7. – 30.novembrim bērnu zīmējumu izstāde “Latvija - manas mājas.”
24.novembrī pl.19.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē Pampāļu kultūras nama amatierteātra izrāde H. Paukšs “Uzmanību, cūka!”

Rudbāržu pagasts

No 21.novembra Kārļa Dazarta gleznu izstāde.
17. novembrī visas novada bibliotēkas slēgtas, jo ir seminārs Kuldīgas bibliotēkā.

Raņķu pagasts

Raņķu bibliotēka

Jūs varat to atļauties –
Dzīvei pa pašu vidu dižoties:
Spiets izlidojis, medus kāres pilnas
Un domas jūsu Zelta saulē sildās.
Jūs varat to atļauties –
Ko tikai nedaudziem lemts:
Pret ziemu un vasaru dižoties
Un pret rudeni stipri un laimīgi būt.

94 gadi - Līna MENIĶE; 93 gadi - Alberts NEILANDS; 90 gadi Erna UČA
85 gadi - Austra KALNIŅA - NĀCKALNA, Vilmars DEGLAVS

Oktobra mēnesī laulības
noslēguši 4 pāri:
Liene Lapiņa un Mareks Devits no Zirņu pagasta, Inta Folkmane un Armands Kaušelis no
Liepājas, kā arī mūsu novada iedzīvotāji Sellija
Tunēna un Linards Lagzda; Igors Rjabčikovs un
Indra Kraseļščikova.
Es gribu, lai mana mūža sekundes
Tava sirds skaita krūtīs

Pateicība

Biedrības “ Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne izsaka pateicību
Nīkrāces pagasta GMI pabalsta saņēmējiem un NVA stipendiju programmas
darbiniekiem par labi paveikto darbu Lēnu baznīcas kapos. Patīkami pārsteidza,
ka kritušo lapu kalni un zari savākti, taciņas nogrābtas, aizgājušo tuvinieku
piederīgiem atliek tikai kopiņas sakopt!

Atgādinājums

Bijušajiem Skrundas kultūras nama amtiermākslas kolektīvu dalībniekiem,
kuri vairs nepiedalās nevienā kolektīvā, lūgums ATDOT tautas tērpus un aksesuārus Skrundas kultūras nama otrajā stāvā. Gaidām Jūs katru darba dienu
no pl.10:00- 15:00.

Mūžībā pavadīti:
Vārds, uzvārds

Mīļi sveicam Spodru un Jonu Stapulionus,
kuri 22.oktobrī svinēja Zelta kāzu jubileju! Lai
veselību un spēku palīdz saglabāt kopējo gadu
zelts!

Apsveicam jaunās ģimenes!

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Dzimšanas dati

Miršanas dati

VLADIMIRS TURIGINS

01.09.1949.

29.09.2016.

INTA ŅUŅĒVICA

12.03.1953.

03.10.2016.

NORMUNDS NIKLASS

18.09.1966.

04.10.2016.

ASJA KUPČA

12.07.1936.

05.10.2016.

VALDIS FREIMANIS

22.09.1953.

06.10.2016.

IMANTS IVARS GRAUDUŽIS

09.08.1949.

05.10.2016.

ELVĪRA JUSTELE

03.06.1924.

07.10.2016.

DZIDRA ANNA ROGA

24.03.1931.

15.10.2016.

GATIS GEISLERS

12.04.1974.

19.10.2016.

ANNA LERHA

28.10.1929.

25.10.2016.

