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Labdien, lasītāj! Māju apsaimniekos paši

Zane Eglīte, Attīstības 
nodaļas vadītāja

Ar siltāka laika iestāšanos strauji  
mostas daba, atgriežas gājputni no 
siltajām zemēm.  Rosība manāma 
arī piemājas teritorijās, mazdārziņos. 

Aprīlis ir spodrības un talkas 
mēnesis. Šobrīd pašvaldībā ir 
izstrādāti saistošie noteikumi par 
Skrundas novada teritorijas kopšanu 
un būvju uzturēšanu, kas nosaka 
kārtību, kādā kopjama Skrundas 
novada administratīvā teritorija un 
uzturamas tajā esošās ēkas un 
būves, nodrošinot sanitāro tīrību, 
teritorijas sakoptību un aizsardzību. 
Šādi noteikumi ir izstrādāti pirmo 
reizi. 

Lielā talka šogad ir 23. aprīlī, 
kas sakrīt ar Skrundas dzimšanas 
dienas svinēšanas datumu. Šajā 
dienā kārtīgi pastrādāsim, lai sapostu 
Skrundu svētkiem, kas šogad tiks 
svinēti no 6. līdz 8. maijam. Es 
no visas sirds saku paldies tiem 
iedzīvotājiem, kuri ir atsaukušies 
akcijai paveikt Skrundai 20 labus 
darbus. Ir pagājuši nepilni trīs mēneši, 
bet jau ir daudz paveikts iedzīvotāju 
un pilsētas labā - atvēlēti materiāli 
pilsētas noformēšanai, izaudzēti 
puķu stādi, sagatavoti materiāli 
putnu būrīšu taisīšanai, samizotas 
vairākas ābolu bļodas, sagādāta 
tēja un medus jauniešiem, dāvāti 
dārzeņi zupas virtuvei, dāvātas 
koncerta biļetes ģimenēm, atnesti 
ievārījumi un pašu vāktās tējas, 
ceptas pankūkas Meteņu dienā, 
Skrundas vidusskolai dāvinātas  
grāmatas,  aizvadītas neskaitāmas 
jauniešu brīvprātīgā darba stundas 
sabiedrības labā. Iespējams, tā ir 
tikai maza daļiņa no daudzajiem 
darbiem, kas jau ir paveikti. Ja 
vēlaties par tiem pastāstīt arī citiem, 
tad rakstiet, zvaniet, un mēs visu 
informāciju apkoposim!

Aicinām iedzīvotājus sniegt 
informāciju par īpašumā esošām 
telpām vai teritorijām,  kuras būtu 
iespējams iznomāt, lai aktivizētu 
ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu 
Skrundas novadā.  Skrundas novada 
pašvaldība ir jau apzinājusi savus 
īpašumus, teritorijas un ievietojusi 
informāciju Latvijas investīciju 
a t t ī s t ības  aģen tū ras  (L IAA) 
nekustamā īpašuma datu bāzē, lai 
piesaistītu potenciālos investorus. 
Iespēju sadarboties ar LIAA investoru 
piesaistei ir sekmīgi izmantojušas 
vairākas Latvijas pašvaldības. Citu 
labā pieredze ir stimuls arī mums 
aktīvi meklēt uzņēmējus, kas radītu 
novadā tik nepieciešamās darba 
vietas.

Skrundas svētki
Daudz laimes, Tev, mūsu mazā, sirdī lielā

SKRUNDA!
Latvijas jaunākā pilsēta Skrunda šajā 

gadā no 5. līdz 8. maijam svinēs div-
desmitās pilsētas gadadienas svētkus. 
Skrundas svētku norises ir vienas no 
pirmajām pavasara brīvdabas aktivitā-
tēm Kurzemē, kuras apmeklē gan novada 
iedzīvotāji, gan tuvi un tāli viesi.

Skrundā un novadā notiks dažādas 
aktivitātes visām mērķauditorijām. 

5.maijā Skrundā un novada pagastos 
svētki tiks svinīgi atklāti ar karogu 
pacelšanu. Pie Skrundas kultūras nama 
muzicēs grupa “CanZone” un Milleru - 
Balandīnu ģimene.  

 6.maijā svētku apmeklētāji Skrundas 
kultūras namā varēs ieskandināt svētkus 
Skrundas vidusskolas rīkotajā Mātes 
dienas koncertā un  kopā ar  Skrundas 
audējām un māsklinieci Ingu Pūci atklāt 
viņu māklsas darbu izstādes. Skrundas 
estrādē  notiks disko nakts, kurā uzstā-
sies jauniešiem aktuālā grupa “Bermudu 
divstūris”.   

7.maijā  būs svētku visaktīvākā diena. 
Ikviens varēs baudīt koncertus ielās un 
laukumos, piedalīties pilsētas modinā-
šanā, apmeklēt pavasara gadatirgu un 
amatnieku tirgu. Mazākajiem svētku 
dalībniekiem būs iespējams aktīvi dar-
boties Bērnu pilsētiņā. 

Svētku viesiem ar saviem darināju-
miem būs iespēja piedalīties konkursā 
„Biezpiena un maizes gardumi uz svētku 

galda”. Skrundas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā varēsiet baudīt viduslaiku mū-
zikas koncertu. Pie Skrundas pulksteņa 
varēs satikties ar draugiem, lai kopā bau-
dītu kādu speciālu dzērienu un ēdienu, 
ko pasniegs Skrundā zināmi ļaudis. Jau 
tradicionāli pilsētas svētku ietvaros no-
tiks  laivu nobrauciens, kas aicina sēsties 
braucamrīkā, kas turas virs ūdens. Visas 
dienas garumā būs iespēja piedalīties da-
žādās sporta aktivitātēs  - strītbolā, zolē, 
tautas bumbā un galda spēlēs. Aicinām 
apmeklēt koncertu “Marhils un draugi”, 
gaidot salūtu, ieklausīties bungu un ritma 
grupas „Samba de Riga’’ sniegumā, kā 
arī Skrundas kultūras namā ballēties 
kopā ar grupu “Vēja runa”.

8.maijā visi aicināti uz svētku dievkal-
pojumu Skrundas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā.

 Plānotas arī citas daudzveidīgas 
sporta un kultūras norises, ar kurām būs 
iespējams iepazīties mājas lapā : www.
skrundasnovads.lv

Skrundas novada mājražotājus un 
citus tirgotājus aicinām pieteikties amat-
nieku tirdziņam pie tirgus koordinatores  
Ingas Ezerietes  29996449 

Skrunda gaida ciemos! Būsim svētkos 
kopā!

Teksts - Dita Ņuņēvica

Biedrības “Dārza ielas saimniecība” valdes priekšsēdētājs Jānis Caune pie Dārza ielas 6.nama

Lai savu daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekotu paši un piesaistītu 
līdzekļus tās sakopšanā no dažādiem 
fondiem, Skrundas Dārza ielas 6 ie-
dzīvotāji izveidojuši biedrību “Dārza 
ielas saimniecība” un nolēmuši ap-
saimniekošanā vairs neizmantot SIA 
„Skrundas komunālā saimniecība” 
pakalpojumus.

Lēmumu pieņem kopīgi
Biedrības “Dārza ielas saimniecība” 

valdes priekšsēdētājs Jānis Caune stāsta, 
ka nama iedzīvotāji nav bijuši apmieri-
nāti ar SIA „Skrundas komunālā saim-
niecība” sniegtajiem pakalpojumiem, 
tāpēc par biedrības izveidošanu lēmums 
pieņemts kolektīvi un šobrīd tajā iesais-
tījušies visi 8 dzīvokļu īpašnieki. No 
tiem divi dzīvokļi pieder pašvaldībai, 
tāpēc visas darbības tiek saskaņotas arī 
ar  Skrundas novada pašvaldību. 

Mērķis - uzlabot vidi
Biedrība izveidota ar mērķi celt mā-

jas iedzīvotāju labklājību, samazināt 
apsaimniekošanas izdevumus, rūpēties 
par māju un tās apkārtni, kā arī sniegt pa-
līdzīgu roku blakus māju iedzīvotājiem, 
ja viņi to vēlēsies. J.Caune uzsver, ka 
kopīgiem spēkiem vēlas uzlabot mājas 
tehnisko stāvokli, ārējo izskatu, nomai-
nīt ārdurvis, labiekārtot pagrabtelpas 
un veikt virkni citus vides uzlabošanai 
nepieciešamos darbus. Pirmie darbi  
jau esot sākti - abās trepju telpās ierī-
koti elektrības sensori, divos dzīvokļos 
sagatavota tehniskā dokumentācija dzī-
vokļu apkures sistēmu uzstādīšanai. Tiek 
izskatītas iespējas piesaistīt līdzekļus 
mājas renovācijai vai kosmētiskajam 
remontam. 

Palīdz ar padomu
J.Caune neslēpj, ka nācies sastapies 

arī ar grūtībām. Piemēram, nav bijis 

viegli par ieceri pārliecināt tos mājas 
iedzīvotājus, kas šaubījušies par izvē-
lēto ceļu nama apsaimniekošanā. Tāpat 
nācies saskarties ar dažu ierēdņu neizda-
rību. Padoms lūgts citu līdzīgu biedrību 
vadītājiem, piemēram, Aldim Balodim. 
Daudzdzīvokļu māju Kalēju ielā 12 a 
jau vairākus iedzīvotāji apsaimnieko 
paši, un šai laikā tā ir kļuvusi par vienu 
no sakoptākajām daudzdzīvokļu ēkām 
Skrundā. J.Caune uzsver, ka ar laiku arī 
Dārza ielas sesto namu vēlas padarīt par 
sakoptāko un skaistāko ēku Skrundā. 
Iedzīvotāji arī pateicas Skrundas no-
vada pašvaldībai par pretimnākšanu un 
sadarbību dažādu jautājumu risināšanā.

Arvien vairāk izvēlas saimniekot 

paši
Pēc centrālās statistikas pārvaldes da-

tiem Skrundas novada dzīvojamā fondā 
ir ap 1337 dzīvojamām mājām ar 3052 
mājokļiem, ar kopējo platību 286 tūkst. 
m2. Vidēji uz vienu iedzīvotāju tas ir 45 
m2 dzīvojamās platības, kas ir raksturo-
jams, kā augstākais rādītājs, salīdzinot ar 
kaimiņu novadiem. Galvenokārt Skrun-
das novadā daudzdzīvokļu māju apsaim-
niekošanu veic SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība”, kas apsaimnieko ap 100 
daudzdzīvokļu māju. Iedzīvotāji paši 
nolēmuši apsaimniekot daudzdzīvokļu 
mājas šādās adresēs: Ventas iela 15 
(atbildīgā persona - Inguna Šperliņa), 
Kalēju iela 12a un  Pils iela 4 (biedrība 

„Divpadsmit kalēji”, atbildīgā persona 
- Aldis Balodis), Sporta iela 2a (atbil-
dīgā persona - Viktors Garsons), Dārza 
iela 6, Skrunda, (biedrība „Dārza ielas 
saimniecība”, atbildīgā persona - Jānis 
Caune), Ventas iela 4 „Teikas”, Raņķos  
(atbildīgā persona - Aldona Zīdere).

Vairums māju apsaimniekotāji atzīst, 
ka ļoti svarīgi iedzīvotājiem ir kopīgi 
vienoties par darāmajām lietām un sva-
rīgi ir maksāt apsaimniekošanas naudu, 
lai būtu, par ko veikt uzlabojumus ne-
kustamajā īpašumā.

Teksts - Ieva Benefelde, 
Zane Eglīte

Foto - Ieva Benefelde

Māksliniece Anna Orniņa strādā pie Skrundas foto albuma maketa.

Top mākslas foto albums 
„Esmu Skrundā!”

Skrundas 20 gadu jubilejai par godu 
Skrundas novada pašvaldība izdos 
mākslas foto albumu „Esmu Skrundā!”. 

Par Skrundu dažādos laikos sarakstīts 
daudz dzejas, bijuši pētījumi, bet nekad 
tai nav bijis sava foto albuma, tāpēc 
radusies iecere tādu veidot. Foto albu-
ma tapšanas projektu brīvprātīgi vada 
Skrundas TV darbinieki - Ieva Benefelde 
un Alans Perševics. Vispirms albuma 
tapšanā pagājušajā gada sākumā tika 
iesaistīti novada rakstošie ļaudis, pēc 
tam maijā uz trīs dienu plenēru Skrundā 
bija saaicināti fotogrāfi no visas Latvijas, 
kuri uzrakstītos literāros darbus ietērpa 
fotogrāfijās. Idejai atsaucās 18 foto-
grāfi no Jūrmalas, Liepājas, Kuldīgas, 
Ventspils, Ogres un Rīgas. Albumā būs 
iekļauti arī agrākos laikos tapuši foto 
mirkļi, kā arī izvēlēti trīs autoru radošie 
darbi.

Skrundas novada Domes priekšsē-
dētāja Loreta Robežniece atzīst: „Šis 
ir ilgi gaidīts notikums, jo iecere izdot 
Skrundas foto albumu ir bijusi jau sen. 
Pilsētas 20 gadu jubileja likusi to beidzot 
īstenot.”

Albuma dizainu rada māksliniece 
Anna Orniņa. Viņai ir liela pieredze 
dažādu drukātu izdevumu veidošanā. 
Skrundas foto albums ir septītā grāmata, 
kurai viņa rada vizuālo ietērpu. Māks-
liniece atzīst: „Man ļoti patīk grāmatu 
veidošana. Atlasot bildes albumam, 
ir interesanti redzēt, kā fotogrāfi redz 
Skrundu. Ļoti novērtēju, ka radošajā 
procesā man ļauj brīvi izpausties, neno-
sakot ierobežojumus.”

Šobrīd notiek albuma pēdējie make-
tēšanas darbi. Tā atvēršanas svētki būs 
Skrundas pilsētas svētku laikā.

Teksts - Ieva Benefelde
Foto - Alans Perševics
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Iepazīstinās ar Latvijas Gada ģeovietu 
2016 - Ketleru atsegumiem

Šogad plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā par Latvijas Gada 
ģeovietu tika izvēlēti Ketleru atsegumi, kas atrodas Kurzemē, Skrundas novadā, 
Ventas labajā krastā 2,5 km augšpus Lēnām. Gada ģeovietu Latvijā nominē biedrī-
ba  „Ziemeļvidzemes ģeoparks”, iesaistot ģeologu un dabas entuziastu sabiedrību. 

Latvijas Gada ģeovietu pasludina ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību mūsu 
zemes īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, sniegt par tiem informāciju, rosināt 
vietas sakopšanu un izpēti, kā arī iekļaut tos tūrisma apritē.

No ģeoloģijas un paleontoloģijas viedokļa Ketleru atsegumi ir unikāli kā senās 
devona sistēmas Ketleru svītas Varkaļu ridas stratotips – smilšakmeņu atsegumi, kas 
kalpo par konkrētas augšdevona ģeoloģiskā griezuma daļas etalonu. Ne tikai Latvijai, 
bet visai pasaulei Ketleru atsegumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos atrodamas liecības par 
tādu būtisku notikumu mūsu tālo senču evolūcijā kā četrkājaino mugurkaulnieku 
izcelšanās un iznākšana no jūras sauszemē.

Kurzemes dienvidos pirms aptuveni 360 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un 
bēgumiem pakļauta sauszemes-jūras pārejas zona, visticamāk delta, kur dzīvoja viens 
no senākajiem labi zināmiem devona četrkāju radījumiem – Ventastega curonica. 
Ketleru atsegumos ir atrastas gan šī īpašā dzīvnieka fosīlās atliekas (galvaskausi, 
žokļi, atsevišķi kauli un zobi), gan arī tā laika zivju fosīlijas un citu organismu 
darbības pēdas. Par senajiem vides apstākļiem liecina smilšakmeņos novērojamais 
slāņojums un minerālu sastāvs. Vēl atsegumos ir pagaidām nepilnīgi izpētīti dolo-
mīta sastāva minerālu veidojumi (dolokrēti), iespējamās seno augu sakņu fosīlijas, 
kā arī tur čalo strauta ūdeņi, kas veido nelielu ūdenskritumu. Latvijas Universitātes 
Ģeoloģijas nodaļa šogad Ketleru atsegumos plāno veikt padziļinātus pētījumus.

13.aprīlī pl.16.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelga-
vas ielā 1,Torņakalnā, notiks atklātā lekcija, veltīta Latvijas ģeoloģiskā mantojuma 
popularizēšanai un Latvijas Gada ģeovietai 2016. Programmā iekļauti četri Latvijas 
universitātes zinātnieku, kā arī NVO un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu 
priekšlasījumi. 

 Plašākas publikas iepazīstināšanai ar Latvijai un visai pasaulei īpašo ģeovietu 1. 
maijā Skrundas novadā, Ventas krastā, pie Ketleru atsegumiem, tiks organizēts izglī-
tojošs pasākums. Pasākuma sākums pl.11.00. Programmā paredzēti īsi priekšlasījumi 
par ģeovietu – Ketleru atsegumiem, kā arī seno dzīvnieku rekonstrukciju un citas 
uzskates demonstrēšana; informācijas stenda atklāšana; interesentu iepazīstināšana 
dabā ar Ketleru svītas iežiem, minerāliem un fosīlijām.

Pasākumā piedalīsies Latvijas Universitātes zinātnieki, kā arī dabas aizsardzības 
pārvaldes un nevalstisko organizāciju speciālisti. Pasākuma ilgums aptuveni 2 
stundas. Papildus interesentiem – pārgājiens ģeologa pavadībā ar akmeņu pētīšanu 
un Gobziņu klinšu un Ātrākalna apskati – arī aptuveni 2 stundu garumā. Laipni 
aicināti visi interesenti! 

Biedrības „Ziemeļvidzemes ģeoparks” organizēto Ketleru atsegumu kā Latvijas 
Gada ģeovietas 2016 nominēšanu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas 
Universitātes Ģeoloģijas nodaļa un Ģeoloģijas muzejs, Latvijas Petroglifu centrs 
un Skrundas novada pašvaldība. 

Informāciju sagatavoja: 
Dainis Ozols, biedrība Ziemeļvidzemes Ģeoparks, 

Ervīns Lukševičs, Latvijas Universitāte. 
Papildus informācija www.geoparks.lv

Nīkrāces pagasta  pārvaldē paveiktie 
darbi un pasākumi martā

Pagasta pašvaldības ceļam Nīkrāce – Mežgaļi tiek veikti remontdarbi – noņemts 
apaugums no ceļmalām, daļai no ceļa atjaunots grants segums, tiks izrakti grāvji, 
tāpat remontdarbi tiek veikti uz pašvaldības autoceļa Brūveri – Dejas – daļēji noņemts 
ceļmalu apaugums, atjaunots grants segums.

Algotie  sabiedrisko darbu strādnieki vāca atkritumus gan pagasta centra nomalēs, 
gan arī gar autoceļu malām, tika likvidēta nelegāla atkritumu vieta Dzeldā. Dzeldas 
centrā kokiem apzāģēti zari.  

Nīkrāces pagasta centrā Dzeldā un ciema Lēnas centrā 15. martā notika iedzī-
votāju sapulces.

Atpūtas centrā notika Vaiņodes amatierteātra izrāde „Labi iet”, otrajās Lieldienās 
atpūtas centrā bērni kopā ar vecākiem skatījās   Rīgas teātra aktieru izrādi „Sunītis 
un kaķīte svin Lieldienas”.

Sieviešu klubiņa dalībnieces  9. martā  piedalījās pasākumā saieta namā, kurā 
saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos rokdarbu izstādē, kā arī atzīmēja Starp-
tautisko sieviešu dienu.  23. martā  saieta namā sievietes darināja ļoti skaistus ziedus 
no kaprona zeķēm, pēc nodarbības ieskandināja Lieldienas ar olu kaulēšanos un 
pašu atnestiem našķiem.

Pamatskolas skolēni šomēnes aktīvi piedalījās dažādos ar ekoloģiju saistītos 
pasākumos, gan vāca makulatūru, gan meža dienās 2 dienas stādīja mežā eglītes, 
gan apmeklēja Skrundas zivsaimniecības dīķus un vēroja zivju audzēšanas procesu. 

Informāciju apkopoja 
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere

Raņķu pagastā martā paveiktais
Ir noslēgušās galda spēļu aktivitātes, un jauna cēliena sākumu iezīmēja ikgadējais 

sieviešu dienai veltītais pasākums ar jautrības stafeti, kurā tika noskaidrota pagasta 
veiklākā sieviete. Kā turpinājums šim pasākumam bija krūzīšu apgleznošana. Marta 
vidū Raņķu amatierteātra dalībnieki priecēja iedzīvotājus ar izrādi „Bābu mednieki”. 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā pie represēto piemiņas akmens tika 
nolikti ziedi un aizdegtas sveces. Un tad jau klāt Lieldienas ar visām tām piedero-
šajām izdarībām – rotaļām, olu kaujām un šūpošanos.

Daba mostas. Arī raņķenieki sarosījušies savu individuālo un pagasta teritorijas 
sakopšanai.

Informāciju apkopoja 
Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Kurmītis OttO gaida pavasari!

Pateicoties nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” atbalstam, no 2015. 
gada oktobra līdz 2016. gada jūlijam biedrība “Mini SD” Skrundas novada ģimenēm 
ar pirmsskolas vecuma vai jaunāko klašu bērniem realizē radošo aktivitāšu projektu 
”Kurmīša OttO meistarklases”. 

Projekta mērķis ir veicināt ģimenisku un pozitīvu attiecību stiprināšanu, pavadot 
laiku kopā radošajās darbnīcās un piedaloties Kurmīša OttO meistarklasēs.

Projekta ietvaros bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem bija iespēja piedalīties 
dažādās aktivitātēs. Kūku gatavošanas meistarklasē apgūta saldo, sāļo, ekonomisko 
un veselīgo kūku pagatavošana. Mazie gleznotgribētāji varēja jaukt krāsas radošajā 
stikla apgleznošanas darbnīcā – “Kur gar acīm ņirb krāsas”. Decembrī bērni kopā ar 
māmiņām un vecmāmiņām no dažādiem materiāliem darināja skaistus dūrainīšus, 
savukārt, gatavojoties pavasarim, bērni ar tēviem un vectēviem izmēģināja roku 
putnu barotavu un būrīšu gatavošanā. Visu šo laiku ģimenēm ar bērniem ir iespēja 
iemūžināt savus kopā būšanas mirkļus fotogrāfijās ”Ar kājām gaisā”. Šobrīd sadar-
bībā ar Skrundas novada jauniešu centru top kurmīša OttO kostīms.

Papildus šīm aktivitātēm projekta ietvaros plānots uzlabot un pilnveidot bērnu 
rotaļu laukumu pie Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” un baptistu draudzes 
ēkām, ierīkojot jaunu smilšu kasti, uzstādot kombinēto slidkalniņu, karuseli, līdzsvara 
atsperu šūpoles un citus objektus.

 Projekta kopējais finansējums 5305,60 EUR, projekta līdzfinansējumu nodrošina 
Skrundas novada pašvaldība. 

Projektam noslēdzoties, kurmītis Otto iepazīstinās ar savu piedzīvojumu parku un 
projekta laikā veiktajām aktivitātēm, organizējot foto izstādi, piedāvājot ģimenēm 
gan netradicionālās sporta aktivitātes, gan ekspresdarbnīcas un dažādas orientēšanās 
sacensības.

Tekstu sagatavoja 
Marika Rimša - Buša

Lielā Talka 23. aprīlī
23. aprīlī, svinot Skrundas pilsētas 20 

gadus, Skrundas novada pašvaldība aici-
na iedzīvotājus, iestādes un organizācijas 
iesaistīties Lielajā talkā.

Pieteikt talkošanas vietas var no 
23.marta līdz 19 .aprīlim talkas mājas 
lapā www.talkas.lv, norādot talkas rīko-
tāju kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, 
e-pasts, telefons), talkas vietu (pagasts, 
adrese vai vietas nosaukums). Iedzīvo-
tāju, iestāžu vai organizāciju pieteiktās 
talkas vietas apstiprinās pašvaldības 
Lielās Talkas koordinatore Zane Eglīte. 
Atgādinām, ka talkas ietvaros vēlams 
būtu sakopt publiskas vietas. 

Talkot gribētāji  tiek aicināti 23.aprīlī 
pl.9.00 pulcēties Skrundā pie kultūras 
nama, Nīkrācē, Raņķos vai Rudbāržos 

pie pagastu pārvaldes.
Talkojot noteikti lietojiet darba cim-

dus! 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 priekš-
mets. Galvā lieciet cepuri vai lakatu. 
Šāds apģērbs Jūs pasargās arī no ērču 
kodieniem! 

Lielās talkas laikā iesakām savāktos 
atkritumus (stiklu, plastmasu) šķirot 
un tos noglabāt  tiem  paredzētajos 
konteineros.

Sīkā informācija 
zane.eglite@skrunda.lv  

vai zvanot 63350454, 26665874.

Izglītojošs seminārs
29.aprīlī pl.16.00 Skrundas k/n 

3.stāva zālē MAIJA APTIEKA sadar-
bībā ar Alternatīvās aprūpes dienas 
centru rīko izglītojošu bezmaksas 
pasākumu „Sievietes veselības pēc-
pusdiena kopā ar fizioterapeiti Egiju 
Kovaļenko. Programmā: iegurņa pa-
matnes muskulatūra un tās nozīmīgā 
loma sievietes dzīvē; fizioterapijas 
iespējas urīna nesaturēšanas un dzem-
des noslīdējuma gadījumā; firmas 
„Hartman” informācija par līdzekļiem 
urīna nesaturēšanas atvieglošanai; 
kopīga vingrošana sievietēm svarīgām 
muskuļu grupām. Papildus informācija 
un pieteikšanās pa t.63350065 vai 
29363153.

Al-Anon grupas
Alternatīvās aprūpes dienas centrā, 

Kalēju ielā 4, Skrundā katru otrdienu 
18.00-20.00 1. stāva zālē  notiek  Al-
Anon 12 soļu pašpalīdzības grupas 
tikšanās  (alkoholiķu tuviniekiem un 
draugiem, kurus ir skārusi tuva cil-
vēka pārmērīga alkohola lietošana). 
Al-Anon 12 soļu pašpalīdzības grupa 
aicina pieteikties jaunus dalībniekus 
(iepriekš pieteikties pa t. 29657347 
Rita).

Pašizaugsmes 
seminārs jauniešiem

16.aprīlī no pl.12.00-14.00 Skrun-
das kultūras nama 3.stāva zālē lieliska 
iespēja ikvienam apmeklēt pašizaugs-
mi veicinošu semināru “Veiksmes 
laboratorija”, kas ir bezatlīdzības pro-
jekts jauniešiem. Lektors – Jānis Vieg-
liņš, SIA “Pārdošanas skola” vadītājs 
un dibinātājs. Dalība: bezmaksas. 
Pieteikšanās: Baiba Eversone, Skrun-
das novada pašvaldības Jaunatnes lietu 
speciāliste e-pasts: baiba.eversone@
skrunda.lv. T.29852292. “Veiksmes 
laboratorija” ir Pārdošanas skolas un 
Jāņa Viegliņa iniciatīvas projekts ar 
mērķi stimulēt jauniešos mērķtiecību, 
drosmi, ambīcijas, augstas prasības 
pašam pret sevi un vēlmi veikt lielus 
darbus. Divu stundu seminārā Latvijas 
uzņēmēju vidū iemīļotais lektors Jānis 
Viegliņš dalīsies savā iedvesmojošajā 
dzīves un karjeras stāstā. Seminā-
ram aicināti pieteikties 9.-12. klašu 
jaunieši, kā arī viņu vecāki un citi 
interesenti. Nāc smelties iedvesmu, 
lai uzdrīkstētos!

Dāvinājums 
Lieldienās

Skrundas „Maija aptiekas” īpašnie-
ce un vadītāja Aiga Zariņa sarūpējusi 
Lieldienu dāvanas Latvijas Multiplās 
sklerozes asociācijas (LMSA) Skrun-
das domubiedriem. Ar hronisku ligu 
sirgstošie ļaudis, sagaidot Lieldienas, 
saņēma ikdienā nepieciešamus uztura 
bagātinātājus, vitamīnus un omega - 3 
taukskābes preparātu.Dāvanas tika 
LMSA Skrundas domubiedru grupas 
pārstāvjiem Skrundā, Valtaiķos un 
Aizputē.

Grāmata „Dzīve 
kustībā”  

Bergenā nesen izdotajā grāmatā 
„Dzīve kustībā” (Life motion/ Liv 
i bevergelse) apkopoti Norvēģijas 
pilsētā Bergenā dzīvojošo latviešu dzī-
vesstāsti, iedzīvojoties norvēģu vidē. 
Tajā ietverts apraksts par skrundenieka 
Mārtiņa Eglīša un viņa dzīvesbiedres 
Agneses ģimeni. Projektu īsteno 
nodibinājums Elm Media (Latvija) 
un Bergenas Starptautiskais filmu 
festivāls (Norvēģija). Tas tiek īste-
nots programmas “Kultūras un dabas 
mantojuma atjaunošana un revitali-
zācija” ietvaros, izmantojot Islandes, 
Lihtenšteinas un Norvēģijas finanses 
ar Eiropas ekonomiskās zonas finanšu 
instrumenta starpniecību.

Aicina pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienās 
Kurzemē 2016”!

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
(LTRK) un Liepājas pilsēta aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās 
Kurzemē 2016”, kas notiks no 27. līdz 28. maijam Liepājas Olimpiskajā centrā, 
Brīvības ielā 39. 

Pasākuma ietvaros plānots sapulcināt vairāk nekā 150 dalībnieku no visa Kur-
zemes reģiona, lai piedāvātu izklaidējošu, informējošu un prieku raisošu pasāku-
mu aptuveni 15 000 apmeklētājiem. Izstāde ļaus iepazīties ar Kurzemes reģiona 
uzņēmējiem, piedāvājot apskatīt klātienē ražotāju produkciju un novērtēt vietējo 
pakalpojumu sniedzējus.

Sadarbībā ar laikrakstu “Dienas Bizness” norisināsies Biznesa iespēju forums, 
kurā tiks apskatīti vairāki aktuāli temati, piemēram, eksporta veicināšana un plašās 
iespējas dažādās mērķa valstīs. Uzņēmēji saņems noderīgu informāciju, paplašinot 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

“Uzņēmēju dienās Kurzemē 2016” apmeklētājus priecēs arī kultūras program-
ma, kurā būs iespējams izbaudīt zīmola “Latvijas Labums” aktivitātes, kā arī visa 
Kurzemes reģiona kolektīvu uzstāšanās, piedāvājot atraktīvu un patīkamu kultūras 
devu. Kā neatņemama pasākuma sastāvdaļa pašmāju produkcijas cienītājiem būs 
arī “Latvijas Labums” degustācijas, kā arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš pie 
pasākuma norises vietas.

Ikviens uzņēmējs tiek aicināts savu dalību pieteikt e-pastā agnese.taurina@
chamber.lv vai zvanot  pa tālruņiem 63429019 vai 29441684.

Papildu informācijai: Rūta Grikmane, sabiedrisko attiecību konsultante
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

T. + 371 67830825, + 371 26469946, info@chamber.lv
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2016. gada 24. marta domes sēde
Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma privatizācijas komisijas sēdes 
protokolu Nr. 2.8.2/1 no 10.03.2016. par 
nekustamā īpašuma „Lāses” Rudbāržos 
izsoli. 

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu Cieceres 
ielā 6A, Ciecerē, Skrundas pagastā, ar 
nosacīto cenu EUR 2600.00 (divi tūk-
stoši seši simti euro, nulle centi).

Dome nolēma pārdot  personai par 
nosacītu cenu EUR 970.00 (deviņi simti 
septiņdesmit euro, nulle centi) nekusta-
mo īpašumu Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu 
pagastā, ar kopējo platību 0.23 ha.

Dome apstiprināja individuālās apku-
res ierīkošanu pašvaldības nekustamā 
īpašumā Dārza ielā 6, Skrundā, dzīvoklī 
Nr.4  un Nr.8. Dome noteica īres maksu 
ar 01.04.2016. pašvaldības dzīvoklim 
Nr.4 Dārza ielā 6, ar kopējo platību 
68.1 m2, 0.75 EUR/ m2, un pašvaldības 

dzīvoklim Nr.8 Dārza ielā 6, ar kopējo 
platību 51.5 m2, 0.88 EUR/ m2.

Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un nolēma ierakstīt zemesgrāma-
tā uz pašvaldības vārda dzīvokli Kušaiņu 
ielā 2-5, Kušaiņos, Skrundas pagastā.

Dome nolēma sadalīt saimniecību 
„Mežmaļi” Rudbāržu pagastā un atda-
lāmai zemes vienībai 12.1 ha platībā 
piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunmežma-
ļi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt saimniecību 
„Dejas”, Nīkrāces pagastā, Skrundas 
novadā, atdalāmai zemes vienībai 9.47 
ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu 
„Jaundejas”, Nīkrāces pagasts, Skrun-
das novads, LV-3320, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, un pievienot nekusta-
majam īpašumam „Jaundejas”, Nīkrāces 
pagastā.

Dome sadalīja saimniecību „Lapiņas”, 
Rudbāržu  pagastā, atdalāmai zemes 
vienībai 4.3 ha platībā piešķīra jaunu no-
saukumu „Purvāji”, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3325; zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome precizēja zemes vienībai „Si-
laine” Rudbāržu pagastā platību no 5.4 
ha uz 4.55 ha.

Dome piešķīra  VAS „Latvijas dzelz-
ceļš” piederošai Sadzīves ēkai adresi 
Noliktavas iela 3A, Skrunda, Skrundas 
novads, LV-3326.

Dome precizēja adresi nekustamajam 
īpašumam „Minerāļi” Nīkrāces pagastā 
, kas sastāv no zemes vienības un ēkas, 
uz adresi „Minerāli”, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, LV-3320.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Mazgružnieki” Nīkrāces  pagastā, 
atdalāmai zemes vienībai 9.3 ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Ceļmalas”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

LV-3320, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome izveidoja ēku īpašumu dzīvoja-
mai mājai un saimniecības ēkai un pie-
šķīra nosaukumu un adresi „Kalnsētas”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3307.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt nekustamā īpašuma „Daudzīši” Rud-
bāržu pagastā zemes ierīcības projektu 
zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Administratīvie 
jautājumi

Dome piekrita, ka pašvaldības iestāde 
“Skrundas veselības un sociālās aprūpes 
centrs” sniedz pašvaldības specializētā 
transporta pakalpojumus gulošu pacientu 
pārvadāšanai un  cilvēku ar īpašām va-
jadzībām (ratiņkrēslos) pārvadāšanai, 
nosakot brauciena izmaksas EUR 0.10 
(bez PVN)  par 1 kilometru +  EUR 6.79 
(bez PVN)  par 1 stundu. 

Dome apstiprināja saistošos notei-

kumus Nr. 6/2016 “Skrundas novada 
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
noteikumi”. Dome apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr. 7/2016 “Grozījumi 2011.
gada 22.septembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību 
Skrundas novadā”” .

Dzīvokļu jautājumi
Dome divām personām piešķīra dzī-

vojamo telpu, slēdzot īres līgumus, ar 
5 personām

pagarināja dzīvojamās telpas īres 
līgumus. Dome atļāva pārslēgt dzīvokļa 
īres līgumu no vienas personas vārda uz 
citas personas vārda, slēdzot īres līgumu 
uz vienu gadu.

Dome pārtrauca ar 3 personām īres 
līguma tiesības uz dzīvokļiem novadā, 
bet vienai personai anulēja novadā dek-
larēto dzīvesvietu.

Informāciju sagatavoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības policija ziņo par martā paveikto
Nepieskatīti dzīvnieki

Netālu no Skrundas pašvaldības po-
licijas ēkas pamanīts kāds nepieskatīts 
melns bezšķirnes  suns. Tā kā suņa 
īpašnieku noskaidrot neizdevās, suns 
nogādāts Saldus dzīvnieku patversmē. 
Ceļa posmā Skrunda – Liepāja pie 
Kazdangas un Aizputes ceļa krustojuma 
grāvī tika pamanīts beigts suns. Suņa 
saimnieks noskaidrots. Saņemta sūdzība 
par klaiņojošu suni, kurš traucē gājējus. 
Suņa īpašnieks noskaidrots, tiek lemts 
par administratīvās lietvedības uzsāk-
šanu. Saņemta sūdzība par klaiņojošiem 
vairākiem suņiem Rudbāržu pagastā. 
Suņu īpašnieks noskaidrots. Lemts par 
administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Risina problēmas
Saņemta sūdzību, ka Kalēju ielā re-

montdarbu laikā radītie putekļi nonākuši 
koplietošanas kāpņu telpā. Aizbraucot 
uz notikuma vietu, situācija atrisināta. 
Saņemta informācija, ka uz Lielās ielas 
Skrundā guļ kāds vīrietis. Aizbraucot uz 
notikuma vietu, konstatēts, ka vīrietis 

ir stiprā alkohola reibumā. Uzsākta ad-
ministratīvā lietvedība. Saņemts zvans 
no Rudbāržu internātskolas, kur kādi 
skolēni mācību laikā ir pametuši skolas 
teritoriju. Skolēni atrasti un nogādāti 
skolā. Saņemta sūdzība par alkohola 
lietošanu un trokšņošanu Skrundā, Sal-
dus ielā. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
situācija atrisināta. Stiprā alkohola rei-
bumā guloša sieviete bijusi  Rūpniecības 
ielā, Skrundā. Uzsākta administratīvā 
lietvedība. Nedienas ar pārmērīgi lietotu 
alkoholu bijušas kādam vīrietim Skrun-
dā, Raiņa ielā, kurš devies Nīkrāces 
virzienā, domājot, ka dodas uz mājām 
Dobelē. Viņš nogādāts pie radiem Dārza 
ielā, lai pēc atskurbšanas ceļu varētu 
turpināt.  Izteikts brīdinājums vairākām 
personām Liepājas ielā, kuras smēķēja 
bērna klātbūtnē. O. Kalpaka ielā kopē-
jas iedzeršanas laikā izcēlies konflikts. 
Skandalētājs aizraidīts prom.

Palīdz dienestiem
Skrundas bāriņtiesai palīdzēts kādā 

bērnu nošķiršanas lietā Raņķu pagastā. 

Ierodoties notikumu vietā konstatēts, 
ka abi bērna vecāki atrodas alkohola 
reibumā. Saņemta informācija par ne-
likumīgu koku zāģēšanu pašvaldības 
mežā. Aizbraucot uz notikuma vietu, 
konstatēti fakti un informācija nodota 
Valsts policijai un Valsts meža dienes-
tam. Vainīgās personas noskaidrotas. 
Tāpat palīdzēts Valsts meža dienestam 
noskaidrot vainīgās personas, kas Valsts 
mežā izgāza atkritumus. Pašvaldības po-
licisti iesaistījušies arī pazudušas nepiln-
gadīgas personas meklēšanā. Meiteni, 
kura devusies apciemot radus, VP atrada 
citā novadā. Pārbaudīta informācija par 
būvgružiem mežā, kuri tur varētu būt 
izgāzti pirms vairākiem gadiem. Vainīgā 
persona tika noskaidrota. Policija atgā-
dina, ka gružotājiem ir lielas izredzes 
kļūt slaveniem kādā TV raidījumā kopā 
ar Cūkmenu. Ja kādam ir gadījies mežā 
ko atstāt, tad pēdējais laiks to savākt.

Nelegālas cigaretes
Skrundā tiesas sankcionētas apska-

tes laikā likvidēta kārtējā nelegālo 

kontrabandas cigarešu tirgotava. Arī 
11.martā Skrundā, Dzelzceļu ielā, tiesas 
sankcionētas apskates laikā likvidēta 
nelegālo kontrabandas cigarešu tirgo-
tava. Apskates laikā izņemtas nelegālās 
kontrabandas cigaretes.

Nelegāla kontrabandas cigarešu un 
alkohola tirgotava likvidēta un izņemtas 
cigaretes un alkohols arī Jaunmuižā. 

Nodrošina kārtību
Ziemas sporta sezonas noslēguma 

balles laikā nodrošināta kārtība Skrundas 
pilsētas teritorijā. Pilsētas apsekošanas 
laikā tika uzsāktas divas administratī-
vās lietvedības pret personām, kuras 
sabiedriskā vietā atradās alkoholisko 
vielu reibumā, cilvēka cieņas aizskarošā 
stāvoklī. Nodrošināta kārtība arī Oskara 
Kalpaka piemiņas skrējiena laikā.

Apseko īpašumus
Apsekojot Skrundas bijušo kara pil-

sētiņu, tika konstatētas vairākas nepie-
derošas personas, kuras tika izraidītas 
no teritorijas. Jaunmuižā pamanīts, ka 
dedzināmo žagaru kaudzē izmesti arī da-

žādi sadzīves atkritumi, kurus dedzināt 
nedrīkst. Vainīgā persona noskaidrota un 
tai izskaidrota iespējamā atbildība. 

Aicina sakopt 
īpašumus

Tuvojoties pavasarim, pašvaldības 
policija atgādina, ka īpašumi ir jāsakopj 
tā, lai tajos nerastos paaugstināta uguns 
bīstamība tur, kur ir palikusi kūla.

Iepazīstina ar 
policijas darbu

Projektu nedēļas ietvaros Skrundas 
vidusskolā skolēniem sniegts ieskats 
par pašvaldības policijas darbu, jaunieši 
iepazīstināti ar ekipējumu.

Informāciju apkopoja 
Normunds Eihe, Skrundas novada 

pašvaldības policijas vecākais 
inspektors

Pirmo reizi Latvijā četru reģionu konkurss
„BIEZPIENA UN MAIZES GARDUMI UZ SVĒTKU GALDA”

Biedrība „Siera klubs” un „Latvijas 
Maiznieku biedrība” sadarbībā ar Eiro-
pas Parlamenta deputāti Ivetu Griguli, 
Skrundas, Smiltenes, Rēzeknes novada 
domēm, Jelgavas pilsētas pašvaldības 
iestādi „Kultūra”, kā arī ar Latvijas piena 
pārstrādes un maizes ražošanas uzņē-
mumiem organizē no Latvijā ražotiem 
produktiem konkursu „BIEZPIENA 
UN MAIZES GARDUMI UZ SVĒTKU 
GALDA”.

Konkursa mērķis ir popularizēt Lat-
vijā ražotā biezpiena un maizes izman-
tošanu konditorejas un kulinārijas iz-
strādājumu gatavošanā, izstrādāt jaunas 
vai uzlabot esošās biezpiena un maizes 
svētku gardumu receptes (tortes, ruletes, 
cepumi, sacepumi u.c.), kuru sastāvā 
izmantots Latvijā ražotais biezpiens, 
ceptā maizes, arī citi saderīgi produkti, 
kā arī apkopot un popularizēt novadu 
konditoru un kulināru (godu saimnieču, 
mājsaimnieču) pieredzi.

Konkursā aicināta piedalīties jeb-
kura fiziska vai juridiska persona, kas 
vēlas parādīt savu prasmi biezpiena un 
maizes gardumu gatavošanā. Konkurss 
norisinās četros posmos - Kurzemē: 
2016. gada 7. maijā, Skrundā (pilsētas 
svētkos), Vidzemē: 2016. gada 16. jūlijā, 
Smiltenē (pilsētas svētkos), Latgalē: 
2016. gada 30. jūlijā, Rēzeknē (pilsētas 
svētkos), Zemgalē: 2016. gada 24. au-
gustā Jelgavā (Piena, maizes un medus 
svētkos).

Pieteikums konkursam jāraksta brīvā 
formā un jānosūta uz e-pastu: sie-
raklubs@inbox.lv

vismaz  7  dienas pirms konkursa 
katrā novadā.

Katrs konkursa dalībnieks ierodas uz 
konkursa norises vietu ar mājās gatavotu 
biezpiena un maizes gardumu svētku 
galdam, kura svars ir 4 (četri) kilogrami 
un sastāvā obligāti izmantots biezpiens 
un maize, pārējie produkti – pēc izvēles. 
Jābūt izstrādāta un noformētai produkta 
receptūrai. Stundu pirms konkursa 
sākuma dalībnieks iesniedz savu meis-
tardarbu žūrijas komisijas sekretariātā, 
piereģistrējas žūrijas sekretariātā, no-
rādot sava meistardarba nosaukumu. 
Konkursa laikā katrs dalībnieks prezentē 
savu sagatavoto (izcepto, vārīto u.c.) 
gardumu (prezentācijas kārtas numuru 
nosaka pēc katra dalībnieka piereģistrē-
šanās laika).

Pagatavotā garduma, kurš var būt 
gan salds, gan sāļš, sastāvā obligāti 
jāizmanto biezpiens un maize (var būt 
rīvmaize). Visām izmantotajām sastāv-
daļām jābūt lietojamām uzturā. Ideālā 
variantā izmantot dabīgās garšvielas. 
Konkursa žūrija vērtēs idejas oriģina-
litāti, noformējumu, garšu, receptūru, 
prezentāciju. Meistardarbus vērtēs arī 
skatītāji, piešķirot Simpātiju balvu.

Konkursu pirmo trīs vietu ieguvēji 
dāvanā saņem trīs dienu apmaksātu iepa-
zīšanās braucienu uz Briseli un Eiropas 
Parlamentu, kā arī balvu un diplomu. 
„Skatītāju simpātija” saņem dāvanu karti 
80.00 EUR vērtībā un diplomu. Pārējie 
konkursanti saņem balvas un pateicī-
bas par piedalīšanos konkursā. Žūrija 
ir tiesīga piešķirt papildus balvu par 

nomināciju „Pārsteigums”, kā arī balvu 
jaunākajam konkursa dalībniekam. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
mājas lapās www.sieraklubs.lv vai 
www.maizniekubiedriba.lv vai www.
skrundasnovads.lv. Papildus informā-
cija: biedrība „Siera klubs”, t.29487375 
un ‘’Latvijas Maiznieku biedrība’’, 
t.26191106. Konkursa ģenerālsponsors 
Eiropas Parlamenta deputāte Iveta 
Grigule.

Konkursu atbalsta: Skrundas, Smil-
tenes, Rēzeknes novadu domes un 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde 
„Kultūra”, AS „Smiltenes piens”, AS 
„Jaunpils pienotava”, AS „Talsu pien-
saimnieks”, SIA „ELPA”, PKS „Strau-
pe”, PLPKS „Dundaga”, SIA „Māl-
pils piensaimnieks”, SIA „Lāči”, SIA 
„Dona”, SIA „Saldus maiznieks”, SIA 
N.Bomja maiznīca „Lielezers”, biedrība 
“Lauksaimnieku organizāciju sadarbības 
padome”, AS „Rīgas Dzirnavnieks”, AS 
„Interbaltija AG”, SIA “Puratos Latvia”.

Informatīvi atbalsta: laikraksti “Kur-
zemnieks”, “Saldus Zeme”, “Kurzemes 
Vārds”, “Ventas Balss”, “Talsu Vēstis”, 
“Ziemeļlatvija”. “Rīgas Apriņķa Avīze”, 
“Liesma”, “Dzirkstele”, “Alūksnes 
Ziņas”, “Malienas Ziņas”, “Stars”, “Au-
seklis”, “Druva”, “Novadnieks”, “Rē-
zeknes Vēstis”, “Ezerzeme”, “Zemgale”, 
“Jelgavas Ziņas”, “Bauskas Dzīve”, 
“Tukuma Neatkarīgās Ziņas”, “Vidze-
mes TV”, “Skrundas TV”, “Stvstudija”.

Informāciju sagatavoja 
biedrības „Siera klubs” valdes 

priekšsēdētāja  Valda Davidanova

Skrundas novada domes deputātiem 
vērtēšanai nodots Skrundas novada 
pašvaldības mārketinga stratēģijas 
projekts. Aicinām arī iedzīvotājus iepa-
zīties ar šo stratēģijas projektu un paust 
savu viedokli!

Skrundas novada pašvaldība kopš 
2013. gada decembra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām, Latvijas Paš-
valdību savienību, Norvēģijas Vietējo 
un reģionālo varas iestāžu asociāciju, 
Valsts Reģionālās attīstības aģentūru 
īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta 
finansēto projektu “Lietpratīga pārval-
dība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana”. Projekta mērķis ir stiprināt 
institucionālo kapacitāti un cilvēkresur-
su attīstību valsts, vietējā un reģionālā 
līmenī. Lai nostiprinātu pašvaldību 
lietpratīgu pārvaldību, projekta ietva-
ros iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās 
vadīšanas ieviešana, par pamatu izvē-
loties pašvaldību mārketingu kā vienu 
no stratēģiskās vadīšanas formām. Šim 
nolūkam Skrundas novada pašvaldības 
mārketinga stratēģijas izstrādes darba 
grupa ir veikusi Skrundas novada esošās 
situācijas apkopošanu un analīzi, tie-
koties ar novada pagastu pakalpojumu 
pārvalžu, sociālās nozares un izglītības 
iestāžu vadītājiem, kā arī kultūras un 
sporta darba organizatoriem. Savukārt 
ar Skrundas novada domes deputātiem, 
pašvaldības izpilddirektoru, attīstības 

nodaļas un būvvaldes speciālistiem 
spriests par kopējiem novada attīstības 
virzieniem un diskutēts par prioritātēm, 
kuras nepieciešams un iespējams īstenot 
Skrundas novada attīstībai līdz 2020. 
gadam.

Skrundas novada pašvaldības mār-
ketinga stratēģija veidota, atsaucoties 
uz Skrundas novada pašvaldības ilg-
termiņa plānošanas dokumentiem, kā 
Skrundas novada ilgtermiņa attīstī-
bas stratēģija 2013.-2030. gadam un 
Skrundas novada teritorijas plānojums 
2013.–2025. gadam, kā arī uz īstermiņa 
plānošanas dokumentiem. Ar Skrundas 
novada pašvaldības mārketinga stratē-
ģijas projektu var iepazīties Skrundas 
novada pašvaldības mājaslapā www.
skrunda.lv.

12. aprīlī Rīgā notiks projekta “Liet-
pratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldī-
bu veiktspējas uzlabošana” stratēģiskās 
vadības tīkla noslēguma sanāksme, kurā 
tīkla dalībnieki no projektā iesaistīta-
jām pašvaldībām prezentēs no jauna 
izstrādātās vai papildinātās pašvaldību 
mārketinga stratēģijas un apspriedīs 
sasniegtos rezultātus, salīdzināmās datu 
bāzes izveidi, kā arī projekta ietvaros 
veiktos zinātniskos pētījumus.

Teksts - Didzis Strazdiņš, 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Skrundas 
novada mārketinga stratēģiju
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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.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

9.aprīlī pl.18.00 Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra pārbaudes 
skate Kurzemes deju svētkiem. Skatē piedalīsies 12 deju kolektīvi no Kuldīgas, 
Skrundas un Alsungas novadiem.

11.aprīlī pl.16.00 animācijas filma „Minioni”. Ieeja: EUR 1.00. Pl.17.30 lat-
viešu mākslas filma „Es esmu šeit”. Režisors - Renārs Vimba. Ieeja: EUR 2.00.

14.aprīlī Aternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu sejas kopšanas 
procedūras veiks sejas kopšanas estētiķe, vizāžiste Svetlana Prūse. Pieteikšanās 
pa t.25998560 (Svetlana).

15.aprīlī no pl.19.00 - 21.00 Aternatīvās aprūpes dienas centrā psiholoģes 
Daces Gielas vadītā semināru cikla pirmā nodarbība. Dalības maksa -  10 EUR. 
Pieteikšanās pa t.26730600 (Egita). 

16.aprīlī pl.14.00 senioru kolektīvu koncerts „Izdziedi pavasari!”. Koncertā 
piedalīsies Skrundas kultūras nama senioru koris „Novakars”, Talsu senioru 
koris „Atbalss”, Ventspils sieviešu senioru koris „Ziemeļzvaigzne” un senioru 
ansamblis „Uzmet garu!” no Aizputes.

16.aprīlī Alternatīvās aprūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes 
pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt brilles (Art Optika). Pieteikšanās pa 
t.29555933 (Sarmīte).

17. aprīlī no pl.11.00 - 16.00 Skrundas kultūras namā notiks veselības izstāde. 
Izstādi organizē biedrība ,,Velte’’. Izstādes turpinājumā katru otrdienu, sākot 
ar 19.aprīli, pl.18.00 kultūras nama mazajā zālītē notiks lekcija un kulinārijas 
nodarbība.  Gan izstāde, gan turpmākās lekcijas un nodarbības katram apmek-
lētājam ir bez maksas.

No 18. līdz 23.aprīlim Skrundas kultūras nama mazajā zālē MEDĪBU 
TROFEJU izstāde.

Raņķos
14.aprīlī pl.14.00 ziedu meistaru darbnīca. Izgatavosim ziedus no kaprona 

zeķēm, zeķubiksēm. Līdzi ņemt šķēres, diegu, krāsainas zeķubikses vai zeķes, 
pērlītes. Nodarbību vadīs Inga Ezeriete. Sīkākā informācija pie A.Zemes.

Rudbāržos
8.aprīlī pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā Skrundas novada 4.Teātra dienas 

svētki. Ieeja uz pasākumu par ziedojumiem. Pēc tam ballīte kopā ar Snēpeles 
kapelu “Kā ir, tā ir”. Galdiņu rezervācija pa t. 28651944. Ieeja uz ballīti EUR 
1.00.

Nīkrācē
23.aprīlī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā pašdarbnieku pavasara svētki 

“Satikšanās prieks”. Koncertā piedalīsies Nīkrāces, Aizputes un Turlavas ama-
tiermākslas kolektīvi. Pl.22.00 balle kopā ar Justu no Aizputes. Ieeja - 3,- EUR.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
Marta mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 7 mazulīši. Laura 

un Toms Marcinkevičus sagaidījuši pirmdzimto - meitiņu Loti. Santai Gerkenai - 
meitiņa Alise. Lindai Krilovai - dēliņš Roberts.

Vizbulīte Meiere un Oskars Mazuro saņēmuši īpašu dieva dāvanu - dvīņu māsiņas 
Kitiju un Sendiju.

Amanda Šēle un Kārlis Dēvits sagaidījuši meitiņu Anniju. Savu meitiņu - māsiņu 
trim brālīšiem - Elizabeti mūsu novadā reģistrējuši aizputnieki Evita un Kaspars 
Dzeņi. 

Kad saule skar zemi
siltām un gādīgām rokām, 
Kad mostas ik pumpurs,
lai atvērtos brīnumā tas;
Pasauli satiek mazs cilvēks,
kas brīnumā briedēts,
Lai tiktu auklēts, sargāts un mīlēts!

Apsveicam vecākus! Lai pietiek pacietības, atbildības un mīlestības, lai mazajiem 
pavasara bērniem stipra veselība! 

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ANDRIS ANSONS 05.07.1941. 12.03.2016.
MILDA TREILĪBA 18.06.1931. 15.03.2016.
ALBERTS MIEZĪTIS 28.02.1953. 17.03.2016.
HELĒNA GIRUCKA 07.11.1942. 19.03.2016.
VALERIJS SUHINS 09.10.1952. 22.03.2016.
JĀNIS RIHARDS CIELĒNS 21.09.1943. 25.03.2016.

2016. gada marta mēnesī mūžībā pavadīti:

Informāciju sagatavoja Skrundas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele

Skrunda un 
Skrundas pagasts

98 gadu jubileja
Anna STABE

94 gadu jubileja
Augusts AMOLIŅŠ

92 gadu jubileja
Lūcija JERUMANE

90 gadu jubileja
Aleksejs SMIRNOVS

85 gadu jubileja
Dzidra ROGA

Marija BARANČUKA

80 gadu jubileja
Aina PUMPURA
Viesturs MEĻĶIS

Rudbāržu pagasts
85 gadu jubileja

Velta NEILANDE

P/A „Sociālais 
dienests” sveic  
marta mēneša 

jubilārus

Bibliotēku ziņas
12.aprīlī pl.12.30  Skrundas pilsētas 

bibliotēka aicina uz tikšanos ar ventiņu 
stāstnieci un zāļu sievu Līgu Reiteri. 
Izbraukuma nodarbība par ārstnie-
cības augu vākšanu, uzglabāšanu un 
pielietošanu.

18.aprīlī Skrundas Bērnu bibliotēkā 
grāmatu maiņa PII „Liepziediņš”.

25.aprīlī  Skrundas Bērnu bibliotēkā 
tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži.

No 12. līdz 29.aprīlim Nīkrāces 
bibliotēkā Ingas Ezerietes rokdarbu 
izstāde. Izstādes noslēgumā tikšanās 
ar autori.

No 18. - 23.aprīlim Nīkrāces biblio-
tēkā izstāde „Lasām pa vecam, lasām 
pa jaunam!”. Noslēgumā diskusija un 
pārrunas ar skolēniem un jauniešiem 
par grāmatām.

No 18. - 29.aprīlim Antuļu biblio-
tēkā varžu figūriņu kolekcijas izstāde. 

Līdz 15.aprīlim Raņķu bibliotēkā 
literārā izstāde - Ernestam Birzniekam  
- Upītim - 145.

19.aprīlī Skrundas Bērnu bibliotēka 
būs slēgta. Bibliotēkas darbinieces 
apmeklēs Latvijas Bibliotekāru kon-
ferenci Rīgā, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā.

Sākas pieteikšanās Latvijā pirmajām 
ES erudīcijas sacensībām 

“Eiropas pieccīņa”
Ir sākusies pieteikšanās Latvijā pirmajām Eiropas Savienības (ES) erudīcijas 

sacensībām “Eiropas pieccīņa”. Tās organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā. 

Sacensībām var pieteikties komandas 3 līdz 8 cilvēku sastāvā. “Eiropas pieccīņa” 
norisināsies aptuveni piecus mēnešus – no 15. aprīlim līdz 9. septembrim.

Sacensību laika grafiks
ES erudīcijas sacensību “Eiropas pieccīņa” atklāšana notiks 15. aprīlī. Sacensību 

laikā dažādās Latvijas pilsētās notiks pieci erudīcijas sacensību posmi - katrs no 
tiem veltīts pieciem Latvijai un Eiropai būtiskiem jautājumiem.

Komandas sacentīsies šādās disciplīnās:
• erudīcijas spēlē jeb viktorīnā (14. maijā Valmierā). Erudīcijas spēles tēma ir 

“Tilts “Rīga - Ņujorka”” jeb ES un ASV brīvās tirdzniecības līgums; 
• debatēs (3. jūnijā Rēzeknē). Debašu tēma ir “Eiropa uzlādē” jeb Enerģētikas 

savienība;
• orientēšanās (9. jūlijā Kuldīgā). Disciplīnas tēma - “Dzimis Latvijā, mīlēts visā 

Eiropā” jeb ES vienotais tirgus;
• slēpņošanā (13. augustā atpūtas parkā “Rāmkalni”). Slēpņošanas tēma ir “Kods: 

D1g1tālā E1r0pa” jeb Digitālā programma Eiropai;
• video veidošanā (9. septembrī Rīgā). Disciplīnas tēma - “Nauda rada naudu” 

jeb Nodarbinātība, izaugsme un investīcijas.
Sacensību posmus vadīs mūziķis un TV radījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs 

Valters Frīdenbergs. 
Kā pieteikties ES erudīcijas sacensībām “Eiropas pieccīņa”?
• Jāizveido 3 līdz 8 cilvēku komanda;
• Jādodas uz Eiropas Savienības mājas “Facebook” lapu https://goo.gl/jDKcT8 

vai mājas lapu www.esmaja.lv;
• Jālejuplādē un jāaizpilda pieteikums;
• Jānosūta tas uz e-pasta adresi pieccina@esmaja.lv. 
Svarīgi: vismaz vienam no komandas dalībniekiem pieteikšanās brīdī ir jābūt 18 

gadus vecam. 
Galveno balvu – braucienu visai komandai 3000 eiro vērtībā uz kādu no ES val-

stīm – saņems komanda, kura sacensību kopvērtējumā iegūs augstāko punktu skaitu. 
Katrā no pieciem sacensību posmiem piešķirs arī vērtīgas veicināšanas balvas - 

komandai, kura konkrētajā posmā būs sasniegusi labāko rezultātu.
Komandu rezultātus vērtēs Latvijas Eiropas Parlamenta deputāti, nozaru eksperti 

un sabiedrībā zināmi cilvēki, kuru profesijas vai vaļasprieki ir saistīti ar kādu no 
piecām erudīcijas sacensību disciplīnām.

Plašāka informācija: https://goo.gl/jDKcT8 
Papildu informācijai: Sabīne Dzene

Tel. +371 26659666, e-pasts: pieccina@esmaja.lv 

Aprīlis Skrundas jauniešu centrā
Norises laiks Aktivitātes apraksts

Otrdienās un ceturtdienās no pl.14.00 Bērnu radošās pēcpusdienas „Esi videi draudzīgs!”
Trešdienās no pl.16.00 Radošās darbnīcas jauniešiem „Rotājies Skrundas 20gadei par godu!”
8.aprīlī pl.18.00 Jauniešu sadraudzības pasākums „Vēlais kino” Pasākuma mērķis - neformāla 

komunikācija savstarpēju pozitīvu attiecību veidošanai, pieredzes un informā-
cijas apmaiņa, pasākuma organizēšanas prasmju apguve.

22.aprīlī (izbraukšanas laiks ap 
pl.12.00, bet izbraukšanas laiks var 
mainīties)

Skrundas novada jauniešu dalība NVO festivālā „Jaunieši iesaistās 2016” 
RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6, Rīgā. Ja vēlies braukt uz pa-
sākumu kopā ar citiem Skrundas novada jauniešiem, piesakies un rezervē sev 
vietu autobusā, zvanot 29852292. 

23.aprīlī Dalība Lielajā talkā
Datums tiks precizēts Velobrauciens „Ieklausies dabā!” Aktivitātes mērķis - āra dzīves aktivitāšu 

popularizēšana, neformālā komunikācija savstarpēju pozitīvu attiecību veidoša-
nai, komandas treniņš.

Datums tiks precizēts Veselību veicinošs un uzturošs pasākums „Dod sirdij spēku!”
Datums tiks precizēts „Mācies gatavot” Ikdienas mācīšanās dzīves prasmju ieguvei, neformālā 

komunikācija savstarpēju pozitīvu attiecību veidošanai.

Par Skrundas jauniešu centra aktivitātēm, plānoto un paveikto, kā arī aktuālo informāciju jauniešiem vari atrast 
Skrundas novada mājaslapā www.skrundasnovads.lv (sadaļā „Jaunatne”), Skrundas jauniešu centra Facebook lapā 

https://www.facebook.com/skrundasjauniesucentrs, twitter kontā @SkrundasJ.
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