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Es savam novadam

Labdien, lasītāj!

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības
priekšsēdētāja
Gads klusi aiziet – ar baltu
segu pārklājot zemi, ar sniega
puteņiem liekot mums katram
uz mirkli kļūt baltiem un tīriem
savās domās un darbos. Zemes
pelēcību piesedz baltums, bet
mūsu trauksmi nomierina baznīcu
zvani svētdienas rītos. Laiks
apstāties! Laiks ieklausīties!
Laiks padomāt! Un laika mums
ir visai maz, kuru katram
dāvinājusi Dzīve un Mūžība.
Laiks un dzīve būs piepildīta,
ja katrs varēsim priecāties par
labi paveiktiem darbiem, par
izaudzinātiem bērniem. 2012. gads
mūsu novadam bijis veiksmīgs un
ražīgs. Es neuzskaitīšu realizētos
projektus un labi paveiktos darbus,
jo Jūs katrs taču tos varat redzēt,
ja vien to vēlaties. Es tikai pateikšu
PALDIES ikvienam, kuram bijis
laiks piedalīties kādā no talkām.
PALDIES, ka kopjat savu sētu
un mūsu kopīgo zemi! PALDIES,
ka savus bērnus mācāt kļūt par
izglītotiem un gudriem cilvēkiem!
PALDIES, ka sniedzat roku tiem,
kuriem šodien ikdiena kļuvusi
par dzīves nastu! PALDIES par
katru mazu, bet svarīgu darbiņu,
ko esat paveikuši sevis labā.
Mans vēlējums jums būs citāts
no Robina S. Šarmas grāmatas
„Slepenās vēstules no mūka, kurš
pārdeva savu Ferrari”: „IR svarīgi
atcerēties, ka, tieši tāpat, kā mūsu
vārdi ir skaļi izteiktas domas, tā
arī mūsu darbi ir dzīvē īstenotā
pārliecība. Neviena rīcība, lai cik
maza tā arī būtu, nav nenozīmīga
– tas, kā mēs izturamies pret
vienu cilvēku, nosaka, kā mēs
izturēsimies pret visiem, ieskaitot
arī sevi pašu. Ja mēs necienām
otru, mēs necienām arī sevi.
Ja mēs neuzticamies citiem,
mēs neuzticamies paši sev. Ja
mēs būsim cietsirdīgi pret citu
cilvēku, mēz būsim cietsirdīgi
arī pret sevi. Ja mēs nespēsim
saskatīt vērtību cilvēkos ap mums,
mēs nespēsim saskatīt vērtību
sevī. Pret katru cilvēku, pret kuru
mums ir saistības, visās lietās, ko
darām, mums jābūt laipnākiem
nekā tas tiek gaidīts, dāsnākiem
nekā tas tiek cerēts, pozitīvākiem
nekā mums tas liktos iespējams.”
Cerību, ticību, mīlestību!
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Latvijas dzimšanas diena ir laiks,
kad paldies tiek teikts aktīvākajiem
un nopelniem bagātākajiem Skrundas novada ļaudīm. Šogad
Goda balvas un Pateicības rakstus
pasniedza 20 ļaudīm un vienam
kolektīvam (apbalvojamo saraksts
publicēts 2012.gada 9.novembra
izdevumā). „Īsts patriots nekad
nesauc sevi skaļā vārdā, bet rīkojas tā,
ka skaļi viņu nosauc citi. Zelts ir mūsu
tauta un katrs viens no mums, kurš
kopj sētu un zemi. Mūsu novadā ir ļoti
daudz labu piemēru, kur cilvēki krīzes
laikos paveikuši darbus, ar kuriem
varam lepoties,” svinīgajā pasākumā
sacīja Skrundas novada pašvaldības
vadītāja Nellija Kleinberga.
Goda balvu saņēma Skrundas
suņu skolas apmācības instruktore Ruta Samsonova par radošu
darbu suņu apmācībā un sacensību
organizēšanā, kā arī Skrundas novada
vārda popularizēšanu. „Nebiju to
gaidījusi, līdz ar to tas saviļņojums,
pārsteigums, bet nu ļoti patīkami,
ka tomēr cilvēki novērtē. Tad, kad
saimnieki pasaka paldies, citreiz paiet
gadi un atskan kāds zvans negaidīts,
cits nāk otro reizi, trešo reizi ar savu
sunīti, tad ir patīkami,” atzina balvas
saņēmēja.
Goda balvu par mūža ieguldījumu
pedagoģijā (50 darba gadi) pasniedza
Skrundas vidusskolas bioloģijas
skolotājai Ārijai Gunitai Oliņai. Viņa
atzina, ka tas bijis liels un patīkams
pārsteigums, un pateicās sveicējiem.
Par iejūtību, sapratni un
mērķtiecību, veicot veco ļaužu
aprūpes organizēšanu Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centrā,
Goda balva arī aprūpes centra direktorei Marutai Brizgai. „Esmu ļoti satraukusies, bet, protams, ka saviļņota,
jo tas man bija ļoti liels pārsteigums.
Man patīk savs darbs. Lai gan viņš ir
ļoti grūts gan emocionāli, gan fiziski,
bet vienalga man šis darbs patīk un
esmu laimīga, ka dzīve ir ievirzījusi
mani tādā virzienā,” sacīja M.Brizga.
Teksts un foto: Ieva Benefelde

Šogad Goda balva iegula arī Skrundas muižas īpašnieku – Ligitas un Arvja Šteinbergu rokās. Tas ir
paldies ne tikai par sakopto vietu Ventas krastā, bet arī par Skrundas vārda popularizēšanu, kultūras un
sabiedrisko pasākumu organizēšanu, kā arī par atbalstu vēsturnieka Artura Heniņa grāmatas izdošanā.
„Prieks, ka arī citiem ir darīts tāds labs darbs. Un visi var nākt pie mums un atpūsties, svinēt svētkus.
Darīsim visu tā, lai viss būtu vislabākajā līmenī,” sacīja muižas īpašnieki.

Goda balvas saņēmēja
Ruta Samsonova.

Goda balvas saņēmēja
Ārija Gunita Oliņa.

Goda balvas saņēmēja
Maruta Brizga.

Vajadzētu enciklopēdiju
2.decembrī Skrundas muižā notika novadnieka Artura Heniņa
grāmatas „Skrundas sagša” atvēršanas svētki. Šis notikums pulcēja gan
daudz vietējo iedzīvotāju, gan viesu.
Skrundai jau otrā grāmata
Arturs Heniņš par Skrundu izdod jau otro grāmatu. Pirmā - „Ventas sakta”klajā nāca pirms desmit gadiem. Tad tik daudz materiāla palicis ārpus grāmatas
vākiem, ka iecere par jaunu grāmatu lolota sen. Nu tas brīdis pienācis, ar
uzņēmuma „Skrundas muiža” un Skrundas novada pašvaldības finansiālu
atbalstu apgāds „Jumava” klajā laidis otro grāmatu par novadu „Skrundas
sagša. ” Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga sacīja: „Man
personīgi tas ir būtiski. Kā cilvēkam, kas ar Skrundas vārdu bieži lepojas, man
iztrūka tādas pilnvērtīgas zināšanas, tāpēc man šī grāmata bija ļoti nozīmīga,
ar lielu prieku to sagaidīju.”
Par cilvēkiem un notikumiem
„Skrundas sagšā” apkopotas atziņas un esejas par Skrundas novadu, tā
cilvēkiem, kas „kā oglītes mirdz pasaules ceļos”- Juri Māteru, Jāni Lauvu,
Andri Freibergu, Albertu Kaulu, Mirdzu Pīrāgu, Skaidrīti Cihovsku, Maiju
Amoliņu, Edgaru Račevski un daudziem citiem. Tajā autors stāsta par Skrundas
vēsturi, tās attīstību, cilvēku ikdienu, darbiem un kultūru.
Vajadzētu enciklopēdiju
Pasākuma apmeklētāji atzina, ka grāmatu ļoti gaidījuši. Teju katrs arī centās
iegūt tajā ierakstu un īpašu novēlējumu no autora. Arturs Heniņš sarunā
neslēpa: „Man vienkārši niez nagi, bet vai būs spēks. Par Skrundu enciklopēdiju
vajadzētu uzrakstīt, slavenu skrundenieku enciklopēdiju. Aktieri, mākslinieki
un daudzi citi- tepat Latvijā, pasaulē. Es domāju, ka skrundenieki ir pelnījuši
enciklopēdiju”.
Teksts un foto: Ieva Benefelde
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AADC aktualitātes
Decembrī Skrundas alternatīvās
aprūpes dienas centrā (AADC)
trešdienās pl.12.00 notiek bezmaksas
novusa nodarbības Birutas Ventnieces
vadībā. Aicinām zvanīt pa t.63321311
interesentus, kuri grib, bet nevar
apmeklēt nodarbību piedāvātajā laikā.
Meklēsim risinājumu. Trešdienās
pl.17.30 notiek bezmaksas pērļošanas
nodarbības Emīlijas Seklītes vadībā.
Piektdienās pl.16.30 Veselīga uztura kluba nodarbības vada Evita
Cēre. Darbosies arī atkarību kabinets. Pieteikšanās individuālajām
konsultācijām un grupu nodarbībām
līdzatkarīgajiem pa t.29657347.
Trenažieru zāle darbosies katru darba
dienu bez maksas invalīdiem un
pensionāriem no pl.9.00 līdz 12.00,
par maksu Ls 1.00 stundā no pl.13.00
līdz 20.00. Lai uzsāktu nodarbības
trenažieru zālē, vispirms ir jāiziet
maksas instruktāža un apmācība.
Instruktāžu vadīs sporta skolotāja Aldute Selderiņa otrdienās un trešdienās
no pl.14.00. Pieteikšanās pēcpusdienās
pa t.26021272. Savukārt janvārī
trešdienās pl.14.00 atsāksies bezmaksas mūzikas nodarbības senioriem
Māra Ošenieka vadībā, bet pl.15.00
cimdiņu adīšana Annas Skarpas
vadībā.

Dzimtsaraksts par
2012.gadu

Ar kupenām un sniegpārslu baletu
palēnām nāk zemes baltais laiks. Tas
piepilda sirdis ar klusu gaidīšanas
prieku un pārdomām, kāds bija
gads, kurš nu jau pošas uz aiziešanu.
Novembrī mūžībā aizgājuši 4 novada
iedzīvotāji. Noslēgtas 2 laulības.
Savukārt kopumā 2012. gadā Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas 30 laulības. Laulību jubilejās
sveikti 11 pāri, pieci no tiem Zelta
kāzās. Skrundas novadā līdz 13. decembrim reģistrēti 34 jaundzimušie: 11
meitenītes un divas reizes vairāk – 23
puisīši. Tas ir nedaudz mazāk kā 2011.
gadā, bet decembris vēl nav beidzies.
Visvairāk mazulīšu piedzimuši
Skrundā – 16, zēni- 10, meitenītes- 6.
Skrundas pagastā visvairāk bērniņu
ir Jaunmuižā – 7 (6 zēni, 1 meitene),
3 jaundzimušie ir Skrundas pagastā.
Rudbāržu pagastā piedzimuši 3 puisīši
un 1 meitenīte, bet Nīkrāces un Raņķu
pagastā katrā 2 mazulīši: Nīkrācē
puisīši, Raņķos meitenītes. Vecāki
izvēlējušies atšķirīgus vārdus 32
jaundzimušajiem. Vārds Dāvis dots 2
puisīšiem. Meitenēm izvēlēti romantiski un sievišķīgi vārdi: Beatrise, Sāra,
Nikola, Keita, Estere, Sabīne, Emīlija,
Karlīna, Eva, Ance. Zēniem vairāki
vārdi sākas ar burtu N – Niks, Niklāvs,
Norberts, Nils, ir arī viens īsts latviešu
Jānis. Mūžībā aizvadīti 73 novada
iedzīvotāji: Skrundā – 29, Skrundas
pagastā – 14, Nīkrāces pagastā – 7,
Raņķu pagastā – 7, Rudbāržu pagastā –
16, no tiem 7 aprūpes nama „Valtaiķi”
iemītnieki. Salīdzinot ar 2011. gadu,
tas ir par 7 iedzīvotājiem mazāk.

Lepojamies!

Lepojamies ar Skrundas vidusskolas
11. klases skolnieci Alisi Žulpu, kura
2. posma valsts bioloģijas olimpiādē
Saldū ieguvusi 1. vietu! Paldies arī
Annijai Danenbergai, Dagnijai Eversai
un Jāzepam Šinderam par piedalīšanos
šajā olimpiādē! 5.decembrī Dobeles
mūzikas skolā notika Mazpilsētu
un lauku mūzikas skolu klavieru
klašu audzēkņu konkurss. 5.klavieru
klases audzēkne Zanda Balandīna
un 6.klavieru klases audzēkne Arta
Anna Buķele (abām skolotāja Antra
Zuntnere) ieguva 3. vietas. Apsveicam!
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Viens zelta stars no zvaigžņu
spieta,
Lai katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums
mīt.

Lai katrs piedzīvo brīnumu šajā
Ziemassvētku gaidīšanas laikā!
Pateicība katrai skolai un ikvienam
lielās egles rotājumu gatavotājam!
Inga Flugrāte,
Skrundas novada
izglītības speciāliste
Katru reizi, kad divi cilvēki viens otram piedod, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad cilvēki parāda
izpratni saviem bērniem, ir
Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds palīdz
otram, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad kāds izlemj
sākt godīgu dzīvi, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad piedzimst
bērns, ir Ziemassvētki.
Katru reizi, kad mēģini savai
dzīvei iegūt jaunu jēgu, ir
Ziemassvētki.
Katru reizi, kad jūs viens otru
uzlūkojat
kojat ar sirds acīm, ar smaidu
sm
uz lūpām,
pām, ir Ziemassvētki.
Ziem
Zi
mas
assvētki.

2012. gada 14.decembris

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka visas aktualitātes Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda” (identifikācijas
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043) ietvaros ir noslēgušās.
Līgums par ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu tika parakstīts pirms četriem gadiem – 2008.gada
12.decembrī. Šobrīd varam teikt, ka veiksmīgi ir realizētas divas projekta kārtas un Skrundas pilsētā ir ievērojami
uzlabojusies piegādātā ūdens kvalitāte un savākto notekūdeņu novadīšana, papildus 310 iedzīvotājiem nodrošināta
iespēja pieslēgties centralizētai ūdensapgādes sistēmai un papildus 305 iedzīvotājiem – centralizētai kanalizācijas
sistēmai, ir nodrošināta pilnīga sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu atbilstība Eiropas Savienības
direktīvu un Latvijas vides normatīvo aktu prasībām.
Projekta ietvaros tika veikti šādi nozīmīgi būvniecības darbi Skrundas pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras
uzlabošanā:
• ierīkotas 2 jaunas artēziskās akas;
• tamponētas 3 esošās akas;
• izbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija un jauns rezervuārs;
• renovēta ūdens atdzelžošanas stacija;
• ūdens atdzelžošanas stacijas kompleksam uzstādīta SCADA automatizācijas sistēma;
• uzstādīti 77 ūdens skaitītāji;
• izbūvēti jauni ūdensvadi – 4,247 km;
• rekonstruēti ūdensvadi – 0,337 km;
• nomainīti 63 vārsti un hidranti;
• izbūvēti jauni kanalizācijas vadi – 3,069 km;
• rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija;
• izbūvētas 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
• rekonstruētas 65 skatakas;
• rekonstruēti kanalizācijas tīkli – 0,373 km;
• rekonstruēts spiedvads – 0,005 km;
• izbūvēti jauni spiedvadi – 1,277 km;
• automatizēta Rūpniecības ielas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un
pilsētas kanalizācijas sūkņu stacijā ierīkota SCADA sistēma.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 1 129 894,58 LVL, no tām Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējums – 85%, valsts budžeta līdzfinansējums – gandrīz 10%, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
nodrošināja pārējo līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis Aivars Rudzroga
telefons: 63331258, fakss: 63331526

Gaišus Ziemassvētkus
Ziemassvētku un
Laimīgu Jauno gadu saviem
skatītājiem vēl Skrundas
televīzijas kolektīvs
Šajā baltajā klusumā- brīdi
stāt,
Pavērties zvaigznēs un
padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams
viss,
Kas vēl nav bijis un noticis…

Gaišus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno 2013.gadu vēl P/A
„Sociālais dienests” kolektīvs

Ziemassvētku vakars kad
satumst aiz loga, zaigot sāk
zvaigznes kā dimanta pogas,
spīd zelta mēness, mirdz
sudraba sniegs, ir bagāts
ikviens, ja sirdī mīt prieks.
Priecīgus, gaišus
Ziemassvētkus, laimīgu
Jauno 2013. gadu Skrundas sociālajam darbiniecēm
Andai, Ilvai, Ingai, Marikai,
Rutai, arī pašvaldības policistam Normundam, kā arī
Domes darbiniekiem novēl
Lita un Meldra.
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2012.gada 1. novembra
domes ārkārtas sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma nodrošināt
Nīkrāces pamatskolai finansējumu
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” II kārtas
ietvaros projektam “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Nīkrāces
pamatskolā“ Ls 36949.02 apmērā,
kas ir 15% no projekta kopējām

izmaksām – Ls 246326.82.
Tāpat Dome nolēma nodrošināt
Skrundas vidusskolai finansējumu
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” II kārtas
ietvaros projektam “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Skrundas
vidusskolā” Ls 41265.68 apmērā,
kas ir 15% no projekta kopējām
izmaksām – Ls 275104.56. Dome
nolēma ar Goda balvu apbalvot 4
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2012.gada 2.novembra domes ārkārtas sēde

Administratīvie
jautājumi

personas Skrundas novadā, bet īpašu
pateicību izteikt 16 personām.

Dzīvokļu jautājumi

Dome atļāva 1 personai Skrundas
novadā mainīt sociālo dzīvokli Skrundas novadā, slēdzot sociālā dzīvokļa
īres līgumu uz sešiem mēnešiem.
Dome piešķīra 1 personai Skrundas
novadā sociālo dzīvokli, slēdzot īres
līgumu uz sešiem mēnešiem.
Sagatavoja- Kristīne Vērdiņa

Dome nolēma atcelt Skrundas
novada domes 01.11.2012. sēdes
(prot. Nr. 15, 2.§) lēmumu „Par
dalību Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” II kārtas ietvaros
ar projektu „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Skrundas vidusskolā”,
un piešķīra ar KPFI līdzekļiem
finansētā, Skrundas vidusskolas
iesniegtā projekta iesnieguma “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta

gāzu emisiju samazināšanai Skrundas vidusskolā” īstenošanai
līdzfinansējumu Ls 65174.93, no
kuriem Ls 27837.62 ir neattiecināmās
izmaksas.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 01.11.2012. sēdes (prot.
Nr. 15, 1.§) lēmumu „Par dalību
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” II kārtas ietvaros ar projektu „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Nīkrāces
pamatskolā””.
Sagatavoja- Kristīne Vērdiņa

2012.gada 29.novembra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 13/2012 „Grozījumi 2012.
gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2012 „Skrundas novada
pašvaldības 2012.gada budžets”.
Dome izveidoja Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstā amatu
– izglītības metodiķis (profesijas
kods 235101), nosakot mēneša darba
algas likmi Ls 280.00, un noteica, ka
izglītības metodiķis Skrundas novada
pašvaldībā strādā nepilnu darba
laiku (0.2 slodzes). Dome izveidoja
Skrundas novada pašvaldības amatu
sarakstā amatu – interešu izglītības
metodiķis (profesijas kods 235101),
nosakot mēneša darba algas likmi
Ls 280.00, un noteica, ka interešu
izglītības metodiķis Skrundas novada pašvaldībā strādā nepilnu darba
laiku (0.2 slodzes). Dome nolēma
samazināt Skrundas vidusskolas psihologa pilnu darba laiku uz nepilnu
darba laiku (0.6 slodzes).
Dome apstiprināja saistošos
n o t e i k u m u N r. 1 2 / 2 0 1 2 „ P a r
ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrundas
novadā”. Dome apstiprināja saistošos
noteikumu Nr. 14/2012 „Par koku
ciršanu ārpus meža Skrundas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”. Dome nolēma nodot
publiskai apspriešanai Skrundas

novada attīstības programmas 2013.–
2019. gadam 1. redakciju. Dome
izdarīja grozījumus Nīkrāces pamatskolas nolikumā. Dome apstiprināja
pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sēdes protokolu Nr. 14
no 08.11.2012. un apstiprināja
pašvaldības nekustamā īpašuma–
Oskara Kalpaka ielā 11A, Skrundā,
Skrundas novadā, izsoles noteikumu
grozījumus.

Nekustamo
īpašumu jautājumi

Dome nolēma piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudu no
11 personām, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Dome nolēma veikt nekustamā
īpašuma nodokļa pārrēķinu par
īpašumu Skrundas novadā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas termiņus 02.04.2013.,
15.05.2013., 15.08.2013. un
15.11.2013.
Dome piekrita, ka juridiska persona ieķīlā SIA “Skrundas komunālā
saimniecība“piederošo nekustamo
īpašumu – administratīvo ēku Skrundas novadā un ēkai pieguļošo zemi
842 m2 - kredītlīnijas atvēršanai 50
000 LVL (piecdesmit tūkstoši latu)
apmērā.
Dome izbeidza ar juridisku per-

sonu Skrundas novadā 11.11.2011.
noslēgto telpu Nr. 3 (telpu grupas
Nr. 901, platība – 8.2 m2) un Nr.
9 (telpu grupas Nr. 008, platība
– 23.3m2) “Sākumskolā”, Raņķu
pagastā, nomas līgumu pēc parāda
saistību izpildes.
Dome Skrundas novadā atcēla
ciema statusu vairākiem ciemiem. Rudbāržu pagastā: Zaļumi,
Laukmuiža, Pelči, Vidsmuiža,
Marijas muiža, Ļūdikas, Kandeļi,
Jaunsieksāte, Vecsieksāte, Birži, Kokapuze, Internātskola un Pansionāts.
N ī k r ā c e s p a g a s t ā : Vo r m s ā t e ,
Maznīkrāce, Nīkrāce, Bērzkrogs,
Rogas, Līce, Alturpe un Tukums. Skrundas pagastā: Videnieki, Plostnieki,
Pumpuri, Savenieki, Vēršmuiža,
Bračas un Niedre.
Dome noteica, ka nepieciešams
i z s t r ā d ā t n e k u s t a mā ī p a š u m a
„Skribaiši” Skrundas pagastā zemes
ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
”Krastiņi 2” Rudbāržu pagastā
un atdalāmam zemes gabalam
11 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Irbītes”. Zemes gabala
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome izmainīja zemes gabalam
„Dzeņi” Ciecerē, Skrundas pagastā,
0.56 ha platībā lietošanas mērķi no
komercdarbības objektu apbūves uz

PAZIŅOJUMS

Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912,
Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, veic sabiedrības informēšanas
pasākumu par Ventas un Liepājas ielas (A9) rekonstrukcijas
būvprojekta izstrādes projektu Skrundā, Skrundas novadā.
Projekta vadītāja Iveta Heidena (t.63322564). Projektētājs SIA
“Projekts 3”, reģ. Nr. 40003578510, Ūdens iela 12-117, Rīga,
LV-1007, valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Roops (t.67692602).
Informatīvie materiāli apskatāmi Skrundā, Skrundas
novada pašvaldības telpās no 2012.gada 5. decembra līdz
2012.gada 21. decembrim. Novada iedzīvotāju un interesentu
rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt
līdz 2012.gada 18. decembrim Skrundas novada pašvaldībā.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks
2012. gada 18. decembrī Skrundas kultūras namā pl.16.00.
Sabiedrības informēšanas pasākums notiek ERAF
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.1.2.aktivitātes “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas
ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” ietvaros.

Objekta nosaukums un adrese

RAŅĶI

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas Skrundā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā, bet 2 personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispirms. Dome piešķīra 4 personām
dzīvokli Skrunas novadā, slēdzot īres
līgumu uz vienu gadu. Dome atļāva
2 personām Skrundas novadā mainīt
dzīvokli, noslēdzot īres līgumu uz
vienu gadu. Dome pagarināja 1 personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz
sešiem mēnešiem.

Citi jautājumi

Dome piekrita, ka juridiska persona veic 1. un 2.klases pirotehnisko
izstrādājumu sezonas tirdzniecību
veikala „ELVI” telpās, kas atrodas
Ventas 16, laika posmā no 25.12.2012.
līdz 31.12.2012. (ieskaitot).
Sagatavoja- Kristīne Vērdiņa

Pasūtītājs

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Mehāniskās darbnīcas rekonstrukcija par
lauksaimniecības noliktavu „Kapenieki”, Raņķu pag.,
Skrundas novads.

SIA „Cohrs
Kurzeme
Farming”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Arnis
Gorsvāns

Akceptēt būvprojektu

Būvprojekti
Malkas šķūņa būvniecība O.Kalpaka iela 14, Skrundā

Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcija
29.11.2012. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 25. § ) nodot sabiedriskai
apspriešanai Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakciju.
Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 03.12.2012. līdz 04.01.2013.
Ar Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakciju var iepazīties www.skrundasnovads.
lv, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē
(Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži,
Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov.,
LV-3320) darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.12.2012. pl.16:00 Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326). Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. 1.redakciju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@skrunda.lv vai adresi: Raiņa
iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz 05.01.2013.
Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.”
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
NĪKRĀCE

izstrādāt zemes ierīcības projektu
saskaņā ar zemes gabalu „Dārznieki”
Raņķu pagastā apvienošanu vienā
zemes gabalā, apvienoto zemes
gabalu robežu pārkārtošanu,
zemes gabala „Kapenieki”robežu
pārkārtošanu, kā arī zemes gabala
„6278C008 Darbnīcas Magones”
robežu pārkārtošanu.

Būvvaldē novembra mēnesī lemtais

par būvprojekta tehniskā projekta stadijā “Ventas un
Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas
novadā” izstrādes būvniecības ieceres informēšanu.

SKRUNDA

vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūvi.
Dome piešķīra mantojamam zemes
gabalam Raņķu pagastā nosaukumu Raņķu pagasts. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome piešķīra SIA „TeleTower”
piederošai mobilo sakaru bāzes
stacijai, kura atrodas uz zemes gabala
„Bērzkalni” Raņķu pagastā, adresi
un nosaukumu „Bites tornis”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads.
Dome piešķīra SIA „TeleTower”
piederošai mobilo sakaru bāzes
stacijai, kura atrodas uz zemes gabala „Nogāze” Rudbāržu pagastā,
adresi un nosaukumu „Bites tornis”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.
Dome nolēma izveidot būvju
īpašumu kokmateriālu žāvējamam
šķūnim, kas atrodas uz zemes gabala
Kušaiņu ielā 3A, Kušaiņos, Skrundas
pagastā, un piešķīra adresi Kušaiņu
iela 3A, Kušaiņi, Skrundas pagasts,
Skrundas novads.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
”Birznieki” Raņķu pagastā un
atdalāmiem zemes gabaliem 4.6 ha
platībā un 2.3 ha platībā piešķirt nosaukumu „Dižbrīvzemnieki”, un pievienot saimniecībai „Dižbrīvzemnieki”.
Zemes gabalu lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams

RUDBĀRŽI
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Ziemīgi atklāsim Skrundas jauno estrādi
30.decembrī pl.12.00
Skrundas estrādes atklāšanas
šļūciens
Skrundenieki gada nogalē dāvanā
saņēmuši jaunu un skaistu estrādi,
kura ar dažādiem pasākumiem mūs
visus priecēs daudzus nākamos gadus.
Lai estrāde labi kalpotu šim mērķim,
aicinām ikvienu piedalīties estrādes
atklāšanas pasākumā. No pl.12.00
svinīga estrādes atklāšana, karsta
zupa, karstvīns un jautras ziemas
izdarības. Ar Jūsu līdzi atnestajām
mantiņām dekorēsim svētku egli.
Pl.13.00 turpat pirmo reizi notiks
estrādes atklāšanas šļūciens. Tāpēc
aicinām jautri pavadīt šo dienu
kopā ar draugiem, darba kolēģiem
un ģimenēm! Ar saviem braucamajiem aicināts piedalīties ikviens.
Jo interesantāks braucamais - jo
lielāks prieks skatītājiem. Labākiem
šļūcējiem pārsteigumu balvas! Nāc
un būsim kopā!
Teksts un fotoAivita Emerberga

Pieminēs
skrundenieku
Ernestu Feldu

15.februārī pl.18.00 Skrundas
kultūras namā Ernesta Felda piemiņai
tiek rīkots koru koncerts „Priecājies,
ja esi cilvēkam vajadzīgs.” Koncertā
piedalīsies Skrundas kultūras nama
vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”,
zēnu vokālais ansamblis, sieviešu
koris ”Sonante”, senioru koris „Novakars”, Rīgas Latviešu biedrības
nama vīru koris un sieviešu kamerkoris „Unigunde”. Līdzās koriem
muzicēs mežraga solists Arvīds
Klišāns. E. Felds ir dzimis 1912
.gada 12. decembrī „Ķestermājā” un
bija skrundenieks piektajā paaudzē.
Savā dzīves gaitā aktīvs kultūras
dzīves kopējs. E.Felda lielākā mūža
mīlestība bija dziesma. Jau pirms
kara viņš vadīja Skrundas jaukto
kori. Atgriežoties no izsūtījuma,
diriģēja vīru kori „Skrunda”, vēlāk
arī Raņķu sieviešu kori. Pats ar
dziesmu bijis draugos līdz pēdējam
dzīves brīdim. Šajā vakarā atzīmēsim
arī kordiriģenta, profesora Edgara
Račevska tēva Adolfa Račevska 100
gadu jubileju. A.Račevskis dzimis
Vidzemē, no 1934 .gada strādājis O.
Kalpaka (Pumpuru skola) pamatskolā
Gaidot gada vissvētāko dienu,
Domās pieminam mīļo ikvienu.
Tad sniegbaltus sveicienus
pasaulē sūtām,
Jo Ziemassvētkos mēs
visspēcīgāk jūtam,
Cik svarīga ģimene, draugi un
radi,
Mūsu kopīgie brīži, dienas un
gadi.
/A.Emerberga/
Gaišus un saticīgus Ziemassvētkus
un priecīgu dienu pilnu Jauno 2013.
gadu!

2012. gada 14.decembris

Notikumu kalendārs
Skrundā

15.decembrī pl.19.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē Mix komandu nakts turnīrs volejbolā.
15.decembrī pl.18.00 kordiriģentam Ernestam Feldam-100,
piemiņas koncerts.
21. decembrī pl.18.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē Ziemassvētku
koncerts “Pieklauvē”. Piedalās: Skrundas sieviešu vokālais ansamblis
“Romance” un Skrundas bērnu popgrupa Gunas Pavilaites vadībā.
22.decembrī Skrundas kultūras namā eglītes pirmsskolas vecuma
bērniem. Pl.14.00 Skrundas lauku teritorijā dzīvojošiem bērniem,
pl.16.00 Skrundas pilsētā dzīvojošiem bērniem. Transports: pl.13. 00
Jaunmuižas centrā pie veikala, pl.13.10. pieturā pie arodskolas, pl.13.20
Kušaiņu centrā, pl.13.25 Ciecerē pie veikala. Papildus informācija
26667415 (Anda Vītola).
22.decembrī no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere.
Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.
28.decembrī pl.15.00 Skrundas kultūras namā leļļu teātra izrāde
Jampadracis Ziemassvētkos. Dāvina Rietumu banka un Latvijas Leļļu
teātris.
1.janvārī pl.01.00 Skrundas kultūras namā Jaunā gada balle. SpēlēMareks no Lapmežciema. Ieeja Ls- 2,00.
12.janvārī pl.18.00 Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu
koncerts.
29.janvārī no pl.11.00 Karoga diena sadarbībā ar Latvijas Zemessardzi. Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle „Jaunie Skrundas sargi’’.
Piemiņas brīdis.
par skolotāju.

Drīz būs svētki
amatiermākslas
kolektīviem

Kā jau ierasts, janvāra otrā
sestdienā būs tradicionālais Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu
koncerts. Koncerts notiks divās daļās.
1.daļā - kolektīvu koncerts, bet otrā
daļā - ideju maiss vaļā, jo te kolektīvi
iejutīsies kādas pazīstamas filmas
gaisotnē. Un kas zina, varbūt kāds
izpelnīsies Reiņa balvu no skarbās
žūrijas. Vai zināt, kas ir Reiņa balva?
Ieskatieties kalendārā – sapratīsiet
un 12.janvāri iezīmējiet, jo pl.18.00
Skrundas kultīras namā pulcējas visi
Skrundas novada amatiermākslas
kolektīvi un Kino vakars gaida
ikvienu!

Agneses Kalinkas
gleznu izstāde

Skrundas kultūras nama lielajā
zālē līdz 31.decembrim apskatāma
jelgavnieces Agneses Kalinkas
gleznu izstāde. Gleznu autore skolas
laikā apmeklējusi vizuālās mākslas
pulciņu un tad arī sapratusi, ka
daudz vairāk patīk radīt skaistumu
zīmējot, gleznojot un veidojot, nekā
sēdēt pie grāmatām. Tad arī izlēmusi,
Laiks traucas uz priekšu, ievelkot mūsu ikdienu virpuļviesulī,
kurā paskrienam garām tuviem
cilvēkiem, skaistiem brīžiem un
labām sajūtām!
Mirkli apstāties un ieklausīties
savās vēlmēs, vajadzībās un tuviniekos ir tikai mūsu pašu ziņā.
Baltajā Ziemassvētku laikā ir
vērts to izdarīt! Lai Jauns gads
atnāk ar mieru, mīlestību sirdīs
un dzīvesprieku!

ka nākotni grib saistīt ar mākslu.
Mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas
koledžā- ādas mākslas nodaļā.
Stājoties koledžā, īsti neticējusi savam talantam, jo bija iespaids, ka šajā
skolā stājas patiesi talantīgi cilvēki,
tāpēc izvēlējusies specialitāti, kurā
nebija tik liels konkurss. Laika gaitā
izmācījusies par gēla nagu meistari,
un tieši šis darbs Agnesei atgādināja,
cik ļoti patīk gleznot un cik patiesi patīkami ir, kad cilvēki novērtē
skaistumu, ko rada. Agnese atzīst,
ka skolas laikā bijusi nepacietīga,
vienmēr gribējies visu izdarīt ātrāk,
gleznot lieliem triepieniem. Nagu
dizains iemācījis būt pacietīgākai,
pievērst lielāku uzmanību detaļai
un arvien vairāk iepaticies darīt
smalkas lietiņas. Tā viņa sāka veidot
apgleznotas rotiņas, stiklu un audumu. Tomēr gleznošana uz lieliem
laukumiem ļāvusi vairāk izpausties.
Gleznošana Agnesei ir vislabākais
veids, kā atpūsties, atslēgties no
ikdienas raizēm. Šobrīd Agnese nevar iedomāties savu dzīvi bez otām
un krāsām. Vislielāko gandarījumu
sniedz labie vārdi, ko cilvēki velta, tie
palīdz augt un pilnveidoties. Agneses
gleznas plašākam skatītāju lokam
skatāmas pirmo reizi.
Teksts- Irita Timbare
Raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.
(M. Laukmane)

Rudbāržos

15.decembrī pl.10.00 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notiks
sacensības novusā pa pāriem. Dalības maksa Ls 0,50.
20.decembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks
Ziemassvētku pasākums. Bērni aicināti ierasties ar savu priekšnesumu
interesantās maskās. Ciemos ieradīsies rūķis ar dāvanām. Par
atrakcijām, dejām un rotaļām parūpēsies skolotāja A.Bikše. Visi laipni
aicināti!
22.decembrī pl.10.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā Ziemassvētku
eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Transportu pieteikt pagasta
pārvaldē vai pa t.28327883.
No 27.decembra līdz 4.janvārim skolēnu brīvlaikā Rudbāržu bērnu
un jauniešu centrā notiks radošās darbnīcas. Zīmēsim, līmēsim, veidosim dažādas figūras no plastilīna. Kopā lasīsim grāmatas, spēlēsim
dažādas spēles. Ja būs piemēroti laika apstākļi, pie skolas veidosim
sniega skulptūras. Atnāciet, jauki pavadīsim brīvo laiku!
1. janvārī pl.1.00 Rudbāržu sporta zālē Jaungada balle. Ieeja- Ls 2.-.

Nīkrācē

15.decembrī pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā „zolītes” turnīrs
spēlēt gribētājiem.
16.decembrī III Adventa svētdienā pl.15.00 Lēnu Sv. Trīsvienības
Romas katoļu baznīcā Sv. Misē muzicēs pūšaminstrumentu kvintets
“The Sparkling 5”. Pēc Sv. Mises koncerts.
17.decembrī pl.18.00 pie Nīkrāces pagasta pārvaldes egles
iedegšanas svētki kopā ar Raņķu folkloras kopu.
19.decembrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā ar koncertu
„Ziemassvētku sapni plaukstās tver...” skatītājus iepriecinās Skrundas
Evaņģēliski luteriskās draudzes ansamblis.
22.decembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā svētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
23.decembrī IV Adventa svētdienā pl.15.00 Lēnu Sv. Trīsvienības
Romas katoļu baznīcā Sv. Mises laikā dziedās koris “Druvas tonis”.
Pēc Sv. Mises koncerts.

Raņķos

18.decembrī pl.16.30 Raņķos Gardēžu kopas tikšanās Ziemassvētku
noskaņās. Aicinām savā pulkā jaunas dalībnieces. Sīkāka informācija
pie Aijas.
19.decembrī pl.16.30 Raņķu bibliotēkā gatavosim Ziemassvētku
apsveikumus. Līdzi vajadzīgs krāsains papīrs– 2 krāsas.
21.decembrī pl.13.00 Raņķu pasākumu zālē pirmsskolas bērnu
eglīte.
22.decembrī pl.17.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku koncerts
”Tikai viena vēlēšanās”. Piedalās Snēpeles pašdarbības kolektīvi.

Pateicība
Ir cilvēki, kas neskaita sava darba stundas, lai paveiktu tiešo darbu, bet
vēl cenšas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tieši tā strādā Skrundas
sociālā dienesta darbinieces: tā vadītāja Anda Vītola un Ilva Kliemane. Esmu
pateicīga viņām par sniegto palīdzību manas veselības problēmu risināšanā,
kā arī ar dzīvesvietas maiņu. Bez tam sirsnīgs paldies pašvaldības policistam
Normundam Eihem par man sniegto palīdzību. Vēlreiz saku paldies šiem
stiprajiem cilvēkiem! Novēlu Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu, radošu
Jauno-2013. gadu! Ar cieņu: Z. Druvaskalne.

Lepojamies!
Skrundas novada sporta
organizatore Aivita Emerberga

Skrundas novada kultūras
darbinieki

Sirdsmieru un gaišas domas
Ziemassvētkos, veselību un možu
garu Jaunajā gadā novēl
Skrundas novada bibliotēkas.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte
(t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics. Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā,
Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

No 8. līdz 9. decembrim Jelgavas novada Svētes pagastā norisinājās
Latvijas volejbola federācijas organizētā kausa izcīņa- finālsacensības D-2
grupas meitenēm. Kuldīgas novada sporta skolas Skrundas vidusskolas
audzēknes (trenere- Rudīte Kronlaka) 12 komandu konkurencē izcīnīja
3.vietu. Nepārspētas palika tikai Daugavpils un Rīgas volejbola skolas komandas. Skrundas komandā spēlēja: Ieva Zute, Ance Jegore, Agija Ankevica,
Uva Eglīte, Laura Danenberga, Krista Balgalve, Amanda Nikola Ērgle, Arta
Pole, Arika Velde.

