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Labdien, lasītāj!

Liene Krūmiņa, Skrundas
kultūras nama menedžere
Februārī esam ziemai vistuvāk – kādu
dienu spoži spīd saule, radot mānīgu
sajūtu, ka pavasaris ir pavisam tuvu. Ir
dienas, kad ejot sniegs gurkst zem ziemas
brienamajiem zābakiem, bet ir arī dienas,
kad atkusnis darījis savu un nākas laipot
pa peļķēm.
Lai arī esam pašā ziemas vidū, nupat
sagaidītais Jaunais gads mūs rosina it
kā pārslēgties, uzdodot jautājumu- ko
esmu paveicis aizvadītajā gadā un ko
vēlos paveikt šogad? Vai esi gandarīts un
apmierināts par padarīto? Un vai tas ir
sagādājis prieku? Tev pašam? Un citiem?
Pagājušā gada 23.janvārī apritēja 20
gadi, kopš Skrunda ieguva pilsētas statusu, tādēļ aizvadīto gadu pavadījām jubilejas noskaņās. Katru mēnesi 23. datumā
aicinājām skrundeniekus un viesus uz
dažādiem pasākumiem visām paaudzēm.
Pirms divām nedēļām, 21.janvārī, ar
krāšņu šovu „Es mīlu Skrundu” noslēdzās
jubilejas pasākumi.
Janvāra sākumā ikgadējā amatiermākslas kolektīvu koncertā atzīmējām vēl
kādu jubileju – Skrundas kultūras nama
55. darbības sezonu. Šajā jubilejā svētkus
sagādājām paši sev. Koncerta otrajā daļā
katrs amatiermākslas kolektīvs bija sagatavojis īpašu sveicienu kultūras namam
jubilejā. Esam lepni, ka Skrundas kultūras
namā aktīvi darbojas 14 amatiermākslas
kolektīvi, un gribam teikt lielu paldies
visiem - kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem – par aktivitāti, par atsaucību un
vēlmi radoši darboties!
Un, protams, paldies arī visiem pasākumu apmeklētājiem! Domājot par jums,
rūpīgi plānojam nākamos pasākumus šī
gadā pirmajā pusgadā. Domājam, lai tie
būtu daudzveidīgi un interesanti. Šajā
pavasarī varēsiet apmeklēt vairākus dziedošo kolektīvu - vokālo ansambļu un koru
- koncertus. Jau pavisam drīz, 11.martā,
pie mums notiks Saldus, Skrundas un
Brocēnu novada vokālo ansambļu skate.
Aprīlī kultūras namu pieskandinās mazo
vokālistu konkursa „Skrundas balss”
dziedātāji. Uz jubilejas koncertiem aicinās bērnu popgrupa „BUMS” un Levitas
Tuleiko modes deju studijas dalībnieki.
Tautas deju cienītāji uz koncertu tiks
aicināti marta vidū. Pēc Skrundas pilsētas svētkiem, kas šogad notiks no 4. līdz
7. maijam, aicināsim uz pasākumiem
estrādē. Bērni varēs piedalīsies gan deju
svētkos, kas Skrundā notiks jau ceturto
reizi, gan Bērnu svētkos 1.jūnijā. 23. jūnijā- tradicionālais Līgo nakts pasākums,
bet jūlija vidū Skrundas estrādi pieskandinās vīru kori. 15. jūlijā uz IV Kurzemes
vīru koru dižkoncertu aicinās novadnieks
Edgars Račevskis. Jūlija beigās divas
dienas Skrundas estrādē notiks tautas
deju festivāls „Griežam danci!”, kas tiek
organizēts reizi trīs gados un kopā pulcē
ap 250 dejotāju.
Aicinām būt kopā, apmeklējot koncertus, teātra izrādes, izstādes un, protams,
pasākumus Skrundas svētkos!
Esot kopā gan ikdienā, gan svētkos,
atradīsim prieku tajā, ko darām, tajā, ko
piedzīvojam un iegūstam!
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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2017.gada 3.februāris

Kā izskatīsies Skrundas tirgus?

Tirgus ir vieta, kas saved kopā pircējus un pārdevējus un ļauj viņiem
vienoties par cenu. Katram no viņiem
ir atšķirīgi mērķi. Pārdevēja mērķis ir
pārdot preci pēc iespējas dārgāk, bet
pircēja - nopirkt preci iespējami lētāk.
Skrundas novada pašvaldības mērķis
ir labiekārtot vietu, kur to darīt ar
prieku un azartu.
2015. gada pavasarī Skrundas novada
pašvaldība sāka darbu pie Skrundas
autoostas un tirgus laukuma teritorijas
koncepcijas izstrādes.
Skrundas autoostā, tirgus laukumā un
veikala Elvi teritorijā koncentrējas gan
gājēji, gan autovadītāji, gan Skrundas
viesi. Autoostas un tirgus laukuma
teritorijas ir vizuāli nepievilcīgas un
drūmas. Kā to mainīt, uzlabot? Pašvaldība uzklausīja jaunas idejas no 15
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3.kursa studentiem. Kā
izrādījās, studentiem izvirzītais darba
uzdevums – izstrādāt attīstības koncepciju divās dienās visam kvartālam, kur
visspraigāk notiek kustība un aktivitāte,
nebija viegls uzdevums. Parasti šādam
darbam būtu jāvelta vismaz pusotrs
mēnesis - atzina studenti. Skrundas novada pašvaldība atzinīgi novērtē Latvijas
Lauksaimniecības universitātes studentu
un viņu pasniedzējas Ivetas Lāčaunieces
ieguldījumu.
Ir pagājis zināms laiks, un veikti
plānotie priekšdarbi. Pirmkārt, ir nojaukta dzīvojamā ēka un palīgēka Ventas
ielā. Tas paver daudz plašāku skatu uz
tirgum atvēlēto pilsētas daļu. Nu laiks
speciālistiem sākt projektēšanas darbus. Lai to izdarītu, Skrundas novada

pašvaldība uzaicināja ainavu arhitektu
Gunti Kalniņu izstrādāt konkrēti tirgus
laukuma būvprojekta ideju meta stadijā.
Šis vizuālais materiāls ir pamats, lai
uzklausītu iedzīvotāju, pircēju, tirgotāju
priekšlikumus par teritorijas plānoto
attīstību. Kā pirmos par būvprojekta
ideju meta stadijā Skrundas novada
pašvaldība iepazīstināja uzņēmējus,
kuri ieradās uz tikšanos 19. janvārī. Lai
uzzinātu par Skrundas novada pašvaldības, Kuldīgas biznesa inkubatora, kā arī
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centra aktualitātēm, kā arī ar mājražo-

Skrundas un Kazdangas jaunsargi
pārstāv Latviju "Dzīvības un
nāves ceļā" Lietuvā

14. janvārī Skrundas un Kazdangas jaunsargi godam pārstāvējuši Latviju, Viļņā
piedaloties skrējienā “Dzīvības un nāves ceļš”, kas tiek rīkots, lai pieminētu 1991.
gada 13. janvāra naktī bojā gājušos, kad Padomju armija mēģināja ieņemt Viļņas
televīzijas torni, televīzijas ēku un radio.
Pieminot kritušos, gadu no gada tiek rīkots skrējiens 9 km garumā, kurš nosaukts
par “Dzīvības un nāves ceļu” – šogad tas tika rīkots jau 26. reizi. Tajā piedalās
karavīri, jaunsargi, kā arī civilie iedzīvotāji. Piedalīties tiek aicinātas arī pārējās
Baltijas valstis – Latvija, Igaunija. Šogad Latviju pārstāvēja Skrundas un Kazdangas
jaunsargi – Kristaps Puķe, Kristaps Kevišs, Undīne Ābele, Niks Tamsons, Mareks
Ņikiforovs, Linards Nikolass Ņikiforovs, Ieva Liekmane, Ivo Meiers, Aleksejs Jackevičs, kuri ar lielu prieku un godu veica šo piemiņas skrējienu, kurš sākās kareivju
Brāļu kapos un beidzās pie Viļņas televīzijas torņa. Skrējiena beigās katrs saņēma
medaļu, jo visi ir uzvarētāji. ''Dzīvības un nāves ceļš'' pierāda, ka tauta ir vienota,
ka Baltijas valstis ir vienotas. Skrundas un Kazdangas jaunsargi ir lepni, ka godam
varēja pārstāvēt Latviju.
Informāciju sagatavoja: Samanta Seņko, Skrundas novada jaunsardze
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tāju un amatnieku biedrības "Grobiņas
spēkavots" praktisko pieredzi, aicinām
iepazīties ar prezentācijām no pasākuma
Skrundas novada pašvaldības mājas lapā
sadaļā Uzņēmējdarbība.
Skrundas novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus aizpildīt aptaujas lapas par
būvprojekta ideju meta stadijā „Skrundas tirgus pārbūve Stūra un Ventas ielu
krustojumā Skrundā, Skrundas novadā”
izstrādes un būvniecības ieceres informēšana. Aizpildot aptaujas lapu, tiek
dota iespēja izteikt viedokli, vai būvniecības iecere tiek vai netiek atbalstīta,

pamatojot savu viedokli. Tāpat lūgts
uzskaitīt ieguvumus vai zaudējumus,
īstenojot šo ieceri, kā objekta būvniecība ietekmēs jūsu tiesiskās, likumiskās
intereses. Gaidīsim arī priekšlikumus
un ierosinājumus.
Rakstiskos priekšlikumus var iesniegt
papīra formātā Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11, Skrundā, kā arī
elektroniski, parakstītus un ieskanētus,
uz e-pastu dome@skrunda.lv līdz 2017.
gada 28. februārim.
Teksts - Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja

Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus
uz sarunām par aktualitātēm
Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt Skrundas novada domes deputātu un pašvaldības, kā arī SIA “Skrundas komunālā saimniecība” speciālistu
tikšanos ar iedzīvotājiem. Šajās tikšanās reizēs iedzīvotājiem būs iespēja gan
deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem uzdot sev interesējošos jautājumus.
14. februārī pl.17.00 Skrundas kultūras namā.
22. februārī pl.17.00 Jaunmuižas pamatskolā.
6. martā pl.16.00 Lēnās, pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā.
7. martā pl.15.00 Sieksātes bibliotēkā, pl.17.00 Rudbāržu kultūras namā.
16. martā pl.15.00 Ciecerē pie SIA “Inita” veikala, pl.15.45 Kušaiņos pie
trenažieriem, pl.17.00 Plostniekos.
21. martā pl.17.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē
Uz 14. februāra tikšanos Skrundas kultūras namā tiks nodrošināts transports no Raņķu pagasta “Smilgām” (pieteikšanās līdz 10. februārim pa tālr.
25708808).
Lai tikšanās noritētu raitāk un Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti varētu labāk sagatavot atbildes, aicinām jautājumus savlaicīgi
sūtīt uz e-pasta adresi dome@skrunda.lv.

Piemiņas zīmes Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem
Atsaucoties Iekšlietu ministrijas aicinājumam, Skrundas novada pašvaldība lūdz
pieteikties iedzīvotājus, kuri vai kuru ģimenes locekļi ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotās Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņemšanai. Piemiņas
zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir
pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu
sociālās aizsardzības likuma 4. pantā (Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas
izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986. gada
26. aprīļa līdz 1990. gada 31. decembrim). Apbalvošanai personu var izvirzīt arī
pēc nāves. Piemiņas zīmi šajā gadījumā saņems ģimene.
Plašāka informācija: Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļa
T.: 67219359, 67219281
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Lielā Talka

Lielā Talka 2017 notiks 22.aprīlī. Talkas mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas
100.dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules
kartē - dot iespēju dabai atveseļoties,
attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt. Pasākuma
ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.
Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece
Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no
igauņiem, kas vides sakopšanu visas
valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.
gada 3.maijā

VID klientiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš
uzmanību, ka ar 2017. gada 1. februāri
tiek mainīta klātienes apkalpošanas kārtība VID klientu apkalpošanas centros.
Turpmāk ārpus Rīgas klienti klātienē
tiks apkalpoti trīs dienas nedēļā, savukārt pārējā laikā tiks veikta iesniegto
dokumentu izskatīšana un apstrāde, kā
arī citi ar nodokļu administrēšanu saistīti
pienākumi, tādējādi paātrinot iesniegto
deklarāciju apstrādi. Precīza informācija
par VPVKAC adresēm un darba laikiem
pieejama portāla www.latvija.lvsadaļā
“Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Uzņēmēju tikšanās

19. janvārī Skrundas kultūras namā
pulcējās novada uzņēmēji, lai uzzinātu
par Skrundas novada pašvaldības, Kuldīgas biznesa inkubatora, kā arī Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centra
aktualitātēm, kā arī iepazītos ar mājražotāju un amatnieku biedrības “Grobiņas
spēkavots” praktisko pieredzi. Skrundas
novada pašvaldības speciālisti uzņēmējus gan informēja par uzņēmējdarbības
vidi novadā, 2016. gadā paveikto,
pašvaldības 2017. gada budžetu, tā
prioritātēm un plānotajiem darbiem,
gan atbildēja uz jautājumiem par infrastruktūru, novada attīstības iespējām
un citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem
tematiem. Skrundas novada pašvaldība
uz tikšanos bija aicinājusi arī ainavu
arhitektu Gunti Kalniņu, kurš savā prezentācijā iepazīstināja ar Skrundas tirgus
laukuma rekonstrukcijas ieceri, vizuālo
tēlu un skicēm. Tikšanās noslēdzās ar
diskusijām par dažādiem jautājumiem,
no kuriem visplašāk tika apspriesta
Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcija.
Šā jautājuma apspriedē vēloties iesaistīt
pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu,
aicinām ikvienu iepazīties ar ainavu
arhitekta Gunta Kalniņa prezentāciju un
Skrundas tirgus laukuma rekonstrukcijas
metu un līdz 28. februārim paust savu
viedokli: rakstiski – aizpildot APTAUJAS LAPU, sūtot komentārus, ierosinājumus un jautājumus uz e-pasta adresi:
didzis.strazdins@skrunda.lv; klātienē –
iedzīvotāju sapulcē 14. februārī pl.17.00
Skrundas kultūras namā (piedalīsies
Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības kā arī SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” speciālisti).

Kuldīgas biznesa
inkubators

Kuldīgā atklāts Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inkubators, kurā Kuldīgas,
Skrundas un Alsungas novadu topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem sniegs
atbalstu uzņēmuma attīstīšanā. Vairāk
informācijas www.liaa.gov.lv. Adrese:
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301.
T.62400905. Darba laiks: darba dienās
8.30–17.00
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Skrundas novada pašvaldības policija ziņo
par padarīto 2016.gada decembrī
Neievēro saistošos noteikumus
Veicot novada teritorijas apsekošanu, mēneša laikā pamanīti vairāki stipri iereibuši cilvēki. Viņiem lemts par administratīvās lietvedības uzsākšanu. 15.decembrī
saņemta informācija no Kuldīgas pašvaldības policijas par kādu nepilngadīgu
jaunieti, kurš dzīvo Skrundā, bet mācās Kuldīgā un skolā atrodas alkohola reibumā.
Nepieskata mājdzīvniekus
Decembrī dzīvnieku patversmē ‘’Opusums’’ nogādāti pieci kaķi. Saņemta sūdzība
arī par klaiņojošiem suņiem Rudbāržos. Suņu saimniekiem šoreiz izteikts mutisks
brīdinājums. 27.decembrī saņemta informācija par pieklīdušu suni Lēnās. Mutisks
brīdinājums izteikts kādai suņa saimniecei, kura nerūpējās par savu mājdzīvnieku.
Pārbauda informāciju
Decembrī pārbaudīta kāda pamesta māja, kurā, iespējams, iemitinājies kāds
bezpajumtnieks.
Izbraukā ceļus
Saņemta sūdzība par izbraukātu ceļu Raņķu pagastā. Aizbraucot uz notikuma
vietu, noskaidrots, ka uz minētā ceļa notiek koku izvešana un ir novietota krautuve.
Notiek apstākļu noskaidrošana par ceļu izmantošanas un krautuves novietošanas
saskaņošanu ar pašvaldību.
Sadzīves strīdi
6.decembrī Pumpuros risināts ģimenes konflikts. Dienu vēlāk ģimenes konflikts
risināts Dzeldā. Pēc kādas sievietes radinieku lūguma apsekota sieviete Jaunmuižā, kurai ir lielas problēmas ar alkohola lietošanu. Sieviete no palīdzības atsakās.
19.decembrī no kāda dzīvokļa Saldus ielā izraidītas nevēlamas personas, kuras tur
atradās pret dzīvokļa iedzīvotājas gribu. Saņemta sūdzība par kādas personas piedeklarēšanos kādā dzīvoklī Skrundā pret paša dzīvokļa saimnieka gribu.
Saņem pateicību
7.decembrī Skrundas novada pašvaldības policisti piedalījās Valsts policijas 98.
gadadienas svinīgajā pasākumā, kurā saņemta pateicība par sadarbību ar Valsts
policiju cīņā pret noziedzību.
Pārbauda informāciju
Pārbaudīta informācija par kādu vīrieti, kurš, iespējams, vada transportlīdzekli,
būdams alkohola reibumā. 21.decembrī saņemta informācija par piegružotu mežu
Skrundā. Notiek apstākļu noskaidrošana.
Piemēslo apkārtni
Saņemta sūdzība par gružošanu Skrundā, Sporta ielas pagalmā. Aizbraucot uz
notikuma vietu, piefiksētas izmestās mantas, un notiek apstākļu noskaidrošana.
Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumus nevar vienkārši izmest pie konteineriem.
Lielgabarīta kravas izvešana Skrundā notiek ik gadu pavasarī, vai katram atsevišķi
ir jāsarunā lielgabarītu atkritumu izvešana.
Uzvedas agresīvi
12.decembrī saņemts izsaukums uz Jaunmuižas skolu, kur kāds skolnieks uzvedās
agresīvi. Aizbraucot uz notikuma vietu, informācija apstiprinājās, situāciju atrisināta, izsaukta arī Valsts policija. 14.decembrī saņemts izsaukums uz Kušaiņiem, kur
kādā dzīvoklī notika kautiņš un kāda sieviete uzvedās neadekvāti. Aizbraucot uz
notikuma vietu, konstatēts, ka sievietei nepieciešama ātrā medicīniskā palīdzība,
kā arī sieviete tika nogādāta Liepājas Piejūras slimnīcā. Sievietei tika konstatēta
psihiska saslimšana. Apstākļi par kautiņu tiek noskaidroti.
Palīdz dienestiem
Palīdzēts Skrundas sociālajam dienestam vairāku māju apsekošanā. 16.decembrī
saņemta informācija par kādu dzīvokli Skrundā, O.Kalpaka ielā, kurā notikusi ielaušanās un zādzība. Pēc apstākļu noskaidrošanas vainīgās personas aizturētas un
nodotas Valsts policijā. 19.decembrī Valsts policijai nodotas divas personas, kuras
Skrundā izdarījušas vairākas zādzības. 22.decembrī sadarbībā ar Valsts policiju nakts
laikā veikts profilaktiskais reids Skrundas novadā. 27.decembrī Skrundā aizturēts
kāds Valsts policijā meklēšanā esošs vīrietis. Vīrietis nodots Valsts policijai.
Glabā nelegālo alkoholu
13.decembrī tiesas sankcionētas apskates laikā atkal kādā mājā Skrundā pieķerts
kāds vīrietis, kurš savās mājā glabā nelegālo alkoholu. Alkohols tika izņemts un
nosūtīts uz tiesas medicīniskās ekspertīzes centru. Pēc rezultātu saņemšanas tiks
lemts par administratīvas lietas uzsākšanu.
Pārkāpj noteikumus
20.decembrī saņemta informācija par nesaskaņotu šķeldošanu uz pašvaldības
ceļiem Dzeldā. Aizbraucot uz notikuma vietu, informācija apstiprinājās. Nedaudz
vēlāk, apsekojot Raņķu pagastu, pamanīts, ka arī tur uz kāda no pašvaldības ceļiem
notiek nesaskaņota šķeldošana. Noskaidrojot apstākļus, konstatēts, ka darbus veic
tā pati firma.22.decembrī pārbaudīti vairāki ielu tirgotāji, kuriem nebija atļaujas
tirgoties Skrundā.

Skrundas novada pašvaldības policija ziņo
par padarīto janvārī
Nepieskatīti mājdzīvnieki
Saņemta informācija par kādu pieklīdušu suni ar visu ķēdi Skrundā, Liepājas ielā.
Suns ir melnā krāsā ar baltu purniņu un kaklu. Suņa saimnieks tika atrasts.Iedzīvotāji
sūdzējusies arī par kādu sētu Ikaišos, kur mājdzīvnieki staigā savā vaļā un pastāvīgi
piemēslo apkārtni. Uzsākta administratīvā lietvedība un apstākļi tiek noskaidroti.
Saldus dzīvnieku patversmē nogādāti vairāki bezsaimnieka kaķi. Saņemta arī sūdzība
par kādu suņa saimnieku, kurš nerūpējas par savu suni un nav bijis mājās vairākas
dienas. Notiek apstākļu noskaidrošana. Pašlaik par suni rūpes uzņēmušies kaimiņi.
Savukārt kāds melns suns Skrundā, Amatnieku ielā, skrējis virsū riteņbraucējiem.
Notiek apstākļu noskaidrošana
Sadzīves konflikti
Kāda sieviete sūdzējusies par savu draugu, kurš viņu fiziski iespaidojis, kā arī
par divām meitenēm, kuras viņai esot atņēmušas alkoholu. Brīdināti arī kādi Ventas
ielas īpašuma saimnieki par to, ka radījuši pārāk piedūmotu apkārtni. Saņemta sūdzība par kādu daudzdzīvokļu māju, kur kaimiņiem traucē cigarešu dūmi. Veiktas
pārrunas ar mājas iedzīvotājiem. Policistiem nācies izteikt arī mutisku aizrādījumu
kādam vīrietim, kurš daudzdzīvokļu mājā nakts stundās dzīvoklī skaldīja malku.
Apseko īpašumus
Apsekojot Skrundas pilsētas nesakoptos īpašumus, vairākos konstatēts nenotīrīts
sniegs pie gājēju ietves. Jaunmuižā konstatēts, ka ir ticis uzlauzts kāds šķūnis.
Palīdz citiem dienestiem
Policisti palīdzējuši Skrundas sociālajam dienestam kādas personas atrašanā.
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12.janvārī Valsts policijai nodota informācija par kādas meklēšanā esošas personas
atrašanās vietu. Atrasta kāda Valsts policijas meklēšanā esoša persona. Meklētais
vīrietis nogādāts Valsts policijas Kuldīgas iecirknī. 19.janvārī kopā ar Skrundas sociālo dienestu veikta programmas ‘’Algotie pagaidu sabiedriskie darbi’’ strādnieku
kontrole. Tās laikā tika konstatēti vairāki pārkāpumi. 20.janvārī Valsts policijai
nodota persona, kura veikalā ‘’Elvi’’ izdarīja zādzību. Tai pat dienā Skrundas ātrajā
neatliekamajā palīdzībā nogādāts kāds Skrundas iedzīvotājs, kurš ticis piekauts un
guvis dažādus miesas bojājumus. Vainīgā persona noskaidrota. 21.janvārī kopā ar
Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektori tika veikts profilaktiskais reids Skrundas
novadā. Vairāki nepilngadīgi jaunieši tika nogādāti mājās pie vecākiem, kuri atradās
Skrundas centrā pēc pl.23:00.
Neievēro saistošos noteikumus
Apsekojot Skrundas novada teritoriju, izteikti vairāki aizrādījumi par smēķēšanu tai neparedzētajā vietā un alkohola lietošanu sabiedriskās vietās. Savukārt pie
Skrundas lielveikala atrasts sniegā gulošs kāds vīrietis pamatīgā alkohola reibumā.
Uzsākta administratīvā lietvedība. Tāpat iedzīvotāji sūdzējušies par kādu nenotīrītu
gājēju ietvi Skrundas pilsētas centrā. Veiktas pārrunas ar atbildīgajām personām un
izteikts mutvārdu aizrādījums. 19.janvārī administratīvā lietvedība uzsākta kādam
vīrietim, kurš pie veikla ‘’Elvi’’ lietoja alkoholu. Tāpat klājies arī vīrietim, kurš
alkohola reibumā atradās pie veikala „Jumis”. Vairāki iereibuši cilvēki nogādāti
mājās. Arī viņiem jārēķinās ar administratīvās lietvedības uzsākšanu. Vairāki protokoli uzrakstīti par dzīvesvietas nedeklarēšanu Skrundā.
Agresīvi brauc
Janvārī veiktas pārrunas ar autovadītājiem, kuri agresīvi brauca pa koplietošanas
ceļiem Skrundas centrā.
Nodrošina kārtību
Skrundas tradicionālajā Karoga dienas gājienā tika nodrošināta sabiedriskā kārtība
un satiksmes drošība.
Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības
policijas inspektors Ģirts Miksons

Pagastu ziņas
Rudbāržu pagastā
Pavisam nemanot ir pagājis Pērtiķa gads un iesācies jaunais Ugunīgā Gaiļa gads.
Kāds tas bijis mums katram, to rādīs laiks. Šobrīd mums ir jāstrādā pie jauniem
mērķiem un jauniem izaicinājumiem, lai šis gads mums visiem kopā būtu labāks .
Kultūrā jaunais gads sācies ar Rudbāržu amatierteātra ”Spēlmaņi” pirmizrādi
“Seksu paradīze jeb mednieka kolektīva atjaunošana”. Vakarā visi ballējās karnevālā
“Esi sveiks, Jaunais gads!”.
O.Kalpaka pamatskolas varoņu zālē apmeklētājus priecēja Liepājas mūzikas,
mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu vijoļu un čellu koncerts ”Skan stīgas ….
kā Kalpakam”.
Jaunieši piedalās Skrundas novada 5.atklātajās ziemas sporta spēlēs.
Šogad mūs pārsteidza arī mainīgie laika apstākļi, te sniegs, te atkala. Tīrījām un
kaisījām ceļus.
Gribas atgādināt visiem mežu izstrādātājiem, ka, ierīkojot krautuves, tās obligāti
jāsaskaņo ar pagasta pārvaldi.
Informāciju sagatavoja Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja
Dzintra Veģe
Nīkrāces pagastā
Šogad janvāris iesākās ar aktīvu darba laiku gan dabā, gan visiem strādājošajiem.
Paspēja uzsnigt un nokust sniegs, piedzīvojām arī lielāku salu, taču pašlaik jau atkal
tuvojamies pavasarim.
Nīkrāces pagastā teritorijas apsaimniekošanas darbos atkal atsāka strādāt 4
bezdarbnieki algotajos sabiedriskajos darbos, kuri attīrīja sniegu no ietvēm un
laukumiem, vīri sagatavoja malku Saieta nama vajadzībām, nozāģēja sausos zarus
gan kokiem apstādījumos, gan pie ēkām un kapsētās.
Janvāris ir arī meža darbu sezona, kad sākas malkas un kokmateriālu zāģēšana
un izvešana. Šo mēnesi bija vairāki gadījumi, kad uzņēmēji nesaskaņoja ar ceļu
īpašniekiem kokmateriālu krautuvju izvietošanu pie pašvaldības ceļiem. Tādēļ atgādinu, ka pastāv Aizsargjoslu likums, kura 13. pantā ir noteiktas aizsargjoslas gar
ielām, autoceļiem. 2.punktā noteikta aizsargjosla gar ielām un autoceļiem – lauku
apvidos aizsargjoslu platums no ceļa uz katru pusi ir: valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem – 30 metri. 42. pantā noteikts, ka ceļu zemes nodalījuma joslā aizliegts
izvietot kokmateriālu krautuves, ja nav saņemts autoceļa īpašnieka rakstveida saskaņojums kokmateriālu izvietošanai. Atbilde uz saskaņojuma pieprasījumu sniedzama
divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas. Par likumu un
saistošo noteikumu pārkāpumiem var sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu
un uzlikt atbilstošu sodu, kas noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
140. pantā. Pieteikumus par pašvaldību autoceļu aizsargjoslu un ceļu izmantošanu
smagsvara kravu pārvadājumiem var iesniegt Skrundas pašvaldības domē un visās
pagastu pārvaldēs.
Informāciju sagatavoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Lielāmere
Raņķu pagastā
Gada pirmajos mēnešos, kad saimnieciskie darbi nav tik saspringti, ir laiks, kad
var detalizētāk saplānot gada veicamos darbus, tikties ar iedzīvotājiem, uzklausīt
viedokļus. Nepastāvīgie laika apstākļi, kad sals mijās ar atkusni, veicināja ceļu kvalitātes pasliktināšanos. Šādi laika apstākļi ierobežoja arī kokmateriālu izvešanu. Lai
arī kokmateriālu izvešanas firmām būtu jāzina, ka pašvaldības ceļu izmantošana un
krautuvju ierīkošana ceļmalās ir jāsaskaņo ar pašvaldību, tomēr daudzi to neievēro.
Raņķu bibliotēkā ir skatāmas Brigitas Dumpfas un Zanes Latkovskas adītās zeķes.
Raņķenieki tiek aicināti uz pagasta ziemas sporta spēlēm, kā arī pārstāvēt Raņķu
pagastu novadā.
Informāciju sagatavoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs

Mobilais mamogrāfs Skrundā

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas 21. februārī ieradīsies pie Latvijas aptiekas,
Kuldīgas ielā 4, Skrundā. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta
vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU. Pierakstīšanās, piezvanot uz tālr. Nr. 67142840 vai
27866655. Lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru.
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2016.gada 12. decembra domes ārkārtas sēde
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Administratīvie jautājumi

Ar 30.12.2016. Dome atcēla līdzšinējo SIA “Skrundas komunālā saimniecība valdes locekli Gunu Skrebeli un ar 02.01.2017. iecēla Kasparu Kutuļski.
Dome apstiprināja maksu 4.00 EUR (tajā skaitā 21% PVN) par Skrundas novada pašvaldības 2017.gada kalendāru.

2016. gada 29.decembra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
14/2016 „Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016 „Skrundas
novada pašvaldības 2016.gada budžets””. Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstu 2017.
gadam. Dome izdarīja Skrundas novada
domes 26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§)
apstiprinātajā nolikumā „Nolikums par
atlīdzību Skrundas novada pašvaldībā”
grozījumus.
Dome apstiprināja aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas
2014.–2020.gadam rīcības plānu un
investīciju plānu.
Dome izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Daci Mickus, Rudbāržu
internātpamatskolas rehabilitācijas
centra direktori, atbrīvojot no darba ar
2017. gada 16.janvāri, un nozīmēja ar
Skrundas novada domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces rīkojumu par
Rudbāržu internātpamatskolas rehabilitācijas centra direktora pienākumu
izpildītāju saimnieciskajos jautājumos
Ojāru Aleksejevu, izglītības jautājumos
- pašvaldības izglītības nodaļas vadītāju
Ingu Flugrāti līdz iestādes juridiskajai

Dzīvokļu jautājumi

Dome atstāja negrozītu Skrundas
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2016.gada 20. decembra
lēmumu Nr. 685 “Par dzīvokļa pabalsta
piešķiršanu”, ar kuru atteikts piešķirt
dzīvokļa pabalstu 1 personai. Dome
apstiprināja Skrundas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1/2017
“Skrundas novada pašvaldības 2017.
gada budžets”. Dome apstiprināja viena
skolēna izmaksas Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2017.gadā.
Dome pilnvaroja Skrundas novada
pašvaldības izpilddirektoru Gunti Putniņu līdz atbilstošu Skrundas novada
pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanai, izskatīt un pieņemt lēmumus,
sniedzot atbalstu personām īpašumam
piegulošās publiskā lietošanā esošās
teritorijas (t.i., gājēju ietves, izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves
malai) kopšanā.
Dome anulēja vienai personai deklarēto dzīvesvietu Skrundā.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
5700.00 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) nekustamo īpašumu
„Kļavnieki” Skrundas pagastā ar kopējo
platību 3.35 ha.
Dome piekrita struktūrvienības reģistrēšanai Skrundas novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Kuldīgas ielā
6-6, Skrundā, pakalpojumu sniegšanai
(sadzīves tehnikas remonts) līdz nomas
līguma izbeigšanas termiņam.
Dome piešķīra nekustamajam īpašumam „Vecramati” Rudbāržu pagastā,
kas sastāv no zemes vienības un ēkām
adresi „Vecramati”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Karpas” Nīkrāces pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 5.2 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Vecapses”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

SKRUNDA

likvidācijai.
Dome pārņēma bez atlīdzības lietošanā no Rudbāržu internātpamatskolas
– rehabilitācijas centra automašīnu VW
TRANSPORTER uz Skrundas novada
pašvaldības vārda.
Dome piekrita Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
dalībai biedrībā “Latvijas Pašvaldību
sociālo dienestu vadītāju apvienība”
un noteica, ka biedrības biedru nauda
70.00 EUR (septiņdesmit euro, nulle
centi) apmērā maksājama no Skrundas
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” budžeta līdzekļiem.
Dome atcēla pašvaldības nekustamā
īpašuma „Sili” Nīkrāces pagastā pārdošanu un atcēla Skrundas novada Domes
24.11.2016. sēdes (prot. Nr.14, 4.§) lēmuma „Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu” 2.1.3. un 2.2.3.punktu.
Dome atbrīvoja no Skrundas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas Rihardu Brūveri,
viņa vietā ievēlēja Uldi Zariņu, noteica,
ka pēc izdarītajām izmaiņām Dzīvokļu
komisijas sastāvs ir šāds: Anda Vītola,
Inga Freimane, Dzintra Veģe, Benita
Lielāmere, Normunds Eihe, Aldis Balodis, Uldis Zariņš.
Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas komisijas sastāvā:

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma dzēst 9 juridisku personu nekustamā īpašuma nodokļa parādu
par zemes īpašumu Skrundas novadā.
Dome nolēma ar 01.01.2017 nodot
dzīvojamās mājas Meža ielā 6 Skrundā
apsaimniekošanas tiesības SIA „Skrundas komunālā saimniecība”.
Dome pārdos par brīvu cenu EUR
5300.00 (pieci tūkstoši trīs simti eiro)
nekustamo īpašumu Raiņa ielā 8, Skrundā, Skrundas novadā, ar kopējo platību
1503 m2.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/16
no 29.11.2016. par nekustamā īpašuma
Dārza ielā 1A, Skrundā, izsoli.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo

vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda dzīvokli Kušaiņu ielā
4-23, Kušaiņos, Skrundas pagastā.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Rudbāržkalns” Rudbāržu pagastā un
izveidoja jaunus nekustamos īpašumus:
Graudu iela 7, Graudu iela 4, Dīķu iela
10, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
Dome precizēja zemes vienībai Skrundas novadā platību no 0.12 ha uz 0.2
ha, lietošanas mērķis 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja 24.11.2016. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Aizpori”, Skrunda, Skrundas
novads, piešķīra atdalāmai zemes vienībai 2.2155 ha platībā jaunu nosaukumu
Kuldīgas iela 24A, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, paliekošai zemes vienībai
0.9028 ha platībā un uz tā esošām ēkām
piešķīra nosaukumu un adresi Kuldīgas
iela 26A, Skrunda, Skrundas novads,
LV- 3326, zemes gabala lietošanas mērķis: 0.25 ha platībā – 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve un 0.6528 ha
platībā - 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2017.gada 26.janvāra domes sēde

darbība ir lauksaimniecība.
Dome piešķīra zemes vienībai 0.1 ha
platībā adresi Cieceres iela 21B, Ciecere,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326.
Dome piešķīra zemes vienībai un uz
tā esošam mājīpašumam adresi Brīvības iela 1, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kalna Būdenieki” Skrundas pagastā zemes ierīcības
projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Iguļi” Skrundas
pagastā zemes ierīcības projektu zemes
vienības sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja 06.01.2017. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamā
īpašuma „Liekmaņi” Nīkrāces pagastā
sadalīšanu, atdalāmai zemes vienībai
13.4 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Vecliekmaņi”. Zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Paliekošai zemes vienībai 4.2 ha platībā atstāja nosaukumu
„Liekmaņi”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV- 3320, zemes gabala
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja 10.01.2017. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamā
īpašuma Raiņa ielā 4, Skrundā, zemes
vienības sadalīšanu un piešķīra atdalāmai zemes vienībai 0.1101 ha platībā un
uz tā esošām ēkām adresi Raiņa iela 4A,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Paliekošai zemes vienībai 0.1315 ha
platībā un uz tās esošām ēkām atstāja
adresi Raiņa iela 4, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326, zemes vienības lietošanas mērķis – 0701 – vienstāva un
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Dome uzņēma dzīvokli „Pumpuri” 12 Skrundas pagastā bilancē par kadastrālo vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā

NĪKRĀCE

atbrīvoja no pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas Daini Eisaku, Ingu
Freimani, Ēriku Ernerstu Šķupeli, Rihardu Brūveri, ievēlēja Ritvaru Stepanovu,
Kasparu Dzeni, Gunti Putniņu, Uldi
Zariņu un noteica, ka pēc izdarītajām
izmaiņām pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas komisijas sastāvs
ir šāds: Ritvars Stepanovs, Benita Lielāmere, Dzintra Veģe, Kaspars Dzenis,
Guntis Putniņš, Uldis Zariņš.

RAŅĶI

uz pašvaldības vārda.
Dome kompensēs pašvaldības dzīvoklī Skrundas novadā īrnieces veiktos
ieguldījumus (logu un radiatoru nomaiņa) 50% apmērā no ieguldītās summas,
atbrīvojot no dzīvokļa īres maksas
noteiktas summas apmērā.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Pluiņi” Skrundas pagastā, atdalāmai
zemes vienībai 2.7 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Meža Pluiņi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201
– zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kārdzes”
Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu zemes vienības sadalīšanas dēļ,
noteica, ka zemes ierīcības projekta
izstrādes gaitā grafiskās daļas izstrādei
par kartogrāfiskā materiāla pamatu
izmantojams zemes robežu un situāciju
plāns un atdalāmām zemes vienībām
piešķirami nosaukumi: „Mazkārdzes”,
„Lielkārdzes”, „Kalnkārdzes”, „Lejaskārdzes” un „Upeskārdzes”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Rožkalni” Rudbāržu pagastā zemes ierīcības projektu
zemes vienības sadalīšanas dēļ, noteica,
ka zemes ierīcības projekta izstrādes
gaitā grafiskās daļas izstrādei par kartogrāfiskā materiāla pamatu izmantojams
zemes robežu un situāciju plāns, un
atdalāmai zemes vienībai piešķirams
nosaukums „Meža Rožkalni”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads.
Dome apstiprināja 24.01.2017. SIA
„METRUM T” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu par nekustamā īpašuma
„Aizupji”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, zemes vienību
robežu pārkārtošanu. Dome piešķīra
atdalāmai zemes vienībai 6.2 ha platībā,
nosaukumu „Jaunaizupji”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Dome atstāja paliekošai zemes vienībai 12.8 ha
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platībā nosaukumu „Aizupji”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda dzīvokli Ventas ielā
5-5, Skrundā, Skrundas novadā.
Dome uzņēma bilancē dzīvokli Cieceres ielā 2-4, Ciecerē, Skrundas pagastā,
par kadastrālo vērtību un ierakstīt to

Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Liekmaņi”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Raiņa ielā
4, Skrundā, zemes ierīcības projektu
sadalīšanas dēļ.
Dome izmainīja zemes vienības daļai
„Lūdiķi - I” Rudbāržu pagastā 0.37 ha
platībā lietošanas mērķi no 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība, uz 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/18
no 29.12.2016. par nekustamā īpašuma
„Jaunvidenieki” Skrundas pagastā izsoli
un apstiprināja pašvaldības īpašuma
atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/19 no
29.12.2016. par nekustamā īpašuma
„Sieksātes Kazarmas” Rudbāržu pagastā
izsoli.

Dzīvokļa jautājumi

Dome anulēja vienai personai deklarēto dzīvesvietu Skrundas novadā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Nīkrāces pamatskolas nolikumu un ar šī lēmuma spēkā
stāšanās brīdi atzina par spēkā neesošu
Skrundas novada domes 27.08.2009.
sēdē (prot. Nr. 9, 9.§) saskaņoto Nīkrāces
pamatskolas nolikumu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Skrundas novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžets
IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes
nodokļa

1 946 737

Īpašuma nodokļi

301 779

Nenodokļu ieņēmumi

22 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

294 930

Transferti

2 307 064

4 872 510

KOPĀ

IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti

683 932

Sabiedriskā kārtība un drošība

106 959

Ekonomiskā darbība

99 885

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

758 301

Veselība

299 573

Atpūta, kultūra un reliģija

479 867

Izglītība

2 127 460

Sociālā aizsardzība

659 641

KOPĀ

5 215 618

Jaunmuižā ir pārvaldnieks

No 2017. gada 12. janvāra Skrundas pagasta Jaunmuižā darbu uzsācis
pārvaldnieks Ritvars Stepanovs. Iedzīvotāju pieņemšanas laiks Jaunmuižas
pamatskolas telpās – mēneša otrās un ceturtās nedēļas ceturtdienās no plkst.
15.00 līdz 17.00.
Iedzīvotāju pieņemšanas dienas februārī un martā:
- 9. un 23. februārī,
- 9. un 23. martā.
Mobilā tālruņa numurs saziņai: 28319185.
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Februāris Skrundas novada
multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā

Skrundas novada jaunieši īsteno savas iniciatīvas, aicinot vienaudžus uz sadraudzības nakts pasākumu “Valentīndienas
pidžamu vakars”, kas norisināsies 3.februārī Skrundas novada multifukcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, Lielā ielā 1A.
Dreskods - pidžama. Ierašanās plkst. 19.00, noslēgums 4.februārī plkst. 10.00. Pasākuma laikā plānotas dažādas spēles,
izaicinājumi, kopīga ēst gatavošana, kā arī pusnakts karaoke.
Lai plānotu veiksmīgu pasākuma norisi, lūdzam savu dalību pasākumā pieteikt, zvanot 29852292 vai sūtot e-vēstuli uz
baiba.eversone@skrunda.lv
Līdzi jābūt piederumiem gulēšanai telpās - guļammaiss, paklājiņš, spilvens, higiēnas piederumi, kā arī pārtika un dzēriens
savām vajadzībām.
Nepilngadīgām personām - obligāta rakstiska vecāku atļauja.
11.februārī plkst. 13.00 iedvesmas saruna jeb Augsti Emocionālā Intelekta nodarbība ar Viktoriju Bērziņu. Tev ir dota
izvēle rīkoties, mainīt sevi! Vajadzīgs instruments, lai prastu to darīt? Atnāc! Pēc nodarbības godināsim aktīvākos brīvprātīgā
darba veicējus Skrundas jauniešu centra koordinētajās aktivitātēs.
13.februārī plkst. 16.00 iedvesmas saruna ar psiholoģi Kristīni Maku
15.februārī no plkst. 9.00 Ēnu dienas aktivitātes Skrundas novada pašvaldībā
Datums tiks precizēts. Jauniešu Domes vakanču konkurss.
Datums tiks precizēts. Prasmju apmaiņas darbnīcas bērniem un jauniešiem.
Aktuālākā informācija par Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra organizētajām aktivitātēm rodama
Facebook @skrundasjauniesucentrs, Twitter @SkrundasJ, Instagram @SkrundasJC

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības
informēšanai

Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības iestādei būt pieejamai
ne tikai formāli, bet arī reāli.
Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pārvaldi. Minētais nozīmē ne tikai
fiziskās vides pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā, arī personām ar dažāda veida invaliditāti, bet arī informācijas pieejamību un iedzīvotājiem draudzīgu
pieņemšanas laiku.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
2016.gadā Skrundas novadā piedzimuši 35 mazulīši, un tas ir par 2 bērniņiem
vairāk kā pērn. Viena ģimene kļuvusi bagātāka ar dvīņu meitiņām.
Bērniņi piedzimuši 13 laulātiem pāriem; 19 bērniņiem mamma un tētis nav reģistrējuši laulību, bet atzinuši paternitāti; par 3 mazulīšiem rūpes uzņēmušās tikai
mātes. 17 bērniņi ir pirmie savās ģimenēs, 8 bērniņi ir otrie ģimenē, 6 bērniņi ir trešie
ģimenē, 3 ģimenēs sagaidīti ceturtie bērniņi, 1piektais bērniņš ģimenē.
Novada iedzīvotāju skaitu papildinājušas 20 meitenītes un 15 puisīši:
Diviem bērniņiem vecāki izvēlējušies 2 vārdus –puisītim Mārtiņš Toms un
meitenītei Patrīcija Ance.
Populārākie vārdi, tāpat kā Latvijā, bijuši Roberts, kas dots 2 puisīšiem, un Elizabete, kas dots 3 meitenītēm, arī Alise – 2 meitenītēm.
Vēl vecāki izvēlējušies vārdus zēniem – Miķelis, Kārlis, Ansis, Artūrs, Ralfs,
Dāvis, Edvards, Marsels, Viktors, Kristians, Emīls, Didzis. Meitenēm – Lote,
Lelde, Leila, Ieva, Marta, Nikola, Kitija, Sendija, Annija, Keita, Ketlīna, Santa,
Diāna, Antra.
Demogrāfiskā situācija Skrundas novadā liecina par to, ka mirstības rādītājs ir 2
reizes lielāks, nekā dzimstības. Šī nav iepriecinoša prognoze. Mūžībā pavadīti 89
novada iedzīvotāji.
Aizvadītajā gadā Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 44 laulības,
kas ir mazāk nekā 2014. un 2015.gadā. Reģistrēt laulību baznīcā bija izvēlējušies
2 pāri. Vasaras mēnešos laulību skaits ir lielāks nekā pārējā gada laikā. Pāri izvēlas
reģistrēt laulību ārpus dzimtsarakstu nodaļas. Skrundas novadā ir divas skaistas
muižas – Skrundas un Piena muiža, kuras labprāt izvēlas pāri savai svarīgajai dienai.
Šo muižu apkārtne ir ļoti piemērota romantiskai ceremonijai ārpus telpām. Svinīgas
un skaistas ir arī muižu telpas.
Pieprasītākais laiks ir jūlijs un augusts: jūlijā noslēgtas 12 laulības, augustā – 13.
Salīdzinot ar lielajām pilsētām, noslēgto laulību skaits nav liels, bet, ņemot vērā,
ka Skrunda ir maza pilsētiņa, ir patīkami, ka cilvēki no visiem Latvijas novadiem
izvēlas Skrundas muižu vai kādu citu skaistu vietu, lai teiktu liktenīgo ”jā” vārdu
tieši Skrundas pusē.
Gada pirmajā mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 2 jaundzimušie –2 meitenītes – Una un Enija
Apsveicam vecākus un meitiņām vēlam augt skaistām, veselām un laimīgām!

Kuldīgas biznesa
inkubators informē

Sākot ar februāri, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas
Biznesa inkubators paralēli aizsāktajai
semināru sērijai plāno uzsākt jaunas
aktivitātes. Domājot ilgtermiņā un ņemot
vērā nākamās paaudzes nozīmīgo lomu
Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada
un visas Latvijas attīstībā, jauniešu iesaistīšana Kuldīgas Biznesa inkubatora
rīkotajos pasākumos veicinās iesaistīto
izpratni par uzņēmējdarbību un tās lomu
novadu ekonomiskajā attīstībā.
LIAA Kuldīgas Biznesa inkubators
februārī rīko trīs pasākumus: 9. februārī
mūsu telpās, Pilsētas laukumā 4, aizsākam ikmēneša iedvesmas un motivācijas
sēriju “Iedvesmas stāsti”. Tās būs siltas
tikšanās ar esošajiem uzņēmējiem, kuri
dalīsies savā pieredzē par to, kāds bijis
viņu biznesa ceļš – no uzņēmējdarbības
sākuma līdz šodienai. Uz pirmajiem “Iedvesmas stāstiem” esam aicinājuši Santu
Cini („Goldingen Room” īpašniece).
Ņemot vērā aktīvo interesi par pirmo
rīkoto semināru “Uzņēmējdarbības veidu un nodokļu “pielaikošana””, Kuldīgas
Biznesa inkubators semināros turpina
pieskarties uzņēmējdarbības pamatjautājumiem. Nākamais seminārs 16. februārī
pl.14:00 apskatīs svarīgus darba tiesību
un darba aizsardzības jautājumus par
drošu, veselībai nekaitīgu darba vidi un
korektām darba tiesiskām attiecībām.
Par šo tēmu pastāstīt mēs esam aicinājuši
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas Saldus biroja vadītāju, galveno
Valsts inspektoru Andri Saulīti. Savukārt
semināra otrā tēma būs aktuāla visiem
tiem, kuri savu uzņēmējdarbību plāno
saistīt ar pārtikas ražošanu, pārstrādi
un tirdzniecību. Minēsim tikai dažus no
aktuāliem jautājumiem – kuras darbības
ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā
dienestā, pārtikas preču marķējums un
uz eksportam paredzēto kravu sertifikācija. Par šo un citiem ar PVD saistītiem
jautājumiem dalīsies Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pārtikas inspektore
Arita Ķuņķe.
Kuldīgas Biznesa inkubators aizsāk
sadarbību arī ar visu trīs novadu Skolēnu mācību uzņēmumiem, skolēniem
ekonomikas stundu ietvaros, RPIVA
komerczinību novirziena studentiem
un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikuma audzēkņiem. Februārī esam
aicinājuši LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vadītāju Ņikitu Kazakēviču, kurš
23. februārī Kuldīgas Biznesa inkubatora
telpās vadīs uzņēmējdarbības un inovāciju darbnīcu skolēniem.
Sīkāka informācija pieejama LIAA
Kuldīgas biznesa inkubatora Facebook
lapā, kā arī Skrundas novada mājaslapā
(www.skrunda.lv) un laikrakstā “Kurzemnieks”.
LIAA Kuldīgas biznesa
inkubatora komanda

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.

2017.gada 3.februāris

Notikumu kalendārs

Skrundā

11.februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Kad mīlestība smaržot sāk”. Koncertā piedalīsies Skrundas k/n
sieviešu vokālais ansamblis “Romance” un vīru vokālais ansamblis “Vecie
zēni”, Grobiņas sieviešu vokālais ansamblis “Can brio”, Kalvenes pagasta
sieviešu vokālais ansamblis „Noskaņa”, Snēpeles pagasta sieviešu un vīru
vokālie ansambļi, Vārmes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Atbalss”,
Blīdenes k/n jauktais ansamblis, Bikstu pagasta vīru vokālais ansamblis
„Optimisti un Zemessardzes 52. Jelgavas kājnieku bataljona vīru vokālais
ansamblis „Junda”.
20.februārī pl.16.00 animācijas filma „Vilks aitas ādā”. Ieeja: EUR 1.00.
Plkst. 18.00 latviešu mākslas filma „Svingeri”. Viegla komēdija par attiecību
veidošanu, greizsirdību un kaisli. Visus filmas personāžus vieno vēlme pēc
flirta, vai tas būtu partneris svingeru vakarā, vai nejauši sastapts svešinieks
uz balkona. Režisors - Andrejs Ēķis. Lomās – Intars Rešetins, Kristīne Nevarauska, Jānis Jubalts, Elīna Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne Belicka un Jurijs
Djakonovs. Ieeja: EUR 3.00.
24.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā GODA teātris piedāvā. Rasas
Bugavičutes - Pēces lugu „Bļitka”. Režisors – Dž. Dž. Džilindžers. Lomās –
Egons Dombrovskis un Kaspars Gods. Biļešu cenas : Iepriekšpārdošanā (no
1. 02.) - Skrundas kultūras namā, bērnu bibliotēkā – EUR 5.00. Pasākuma
dienā – EUR 7.00

Nīkrācē

3.februārī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Vaiņodes amatierteātris “Kuratieši” aicina uz savas 3.dzimšanas dienas programmas ģenerālmēģinājumu.
Kolektīvs ir iestudējis jaunu muzikāli psiholoģisku programmu pēc Alda
Zalgaucka darba “Pie psihologa” Režisore: Inga Ezeriete.
16.februārī pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā lakatu aušana uz kartona.
Lūgums par materiāliem, kas jāņem līdzi, interesēties pie kultūras darba
organizatores Ingas Ezerietes.

Raņķos

Februāris Raņķos sporta aktivitāšu mēnesis. 3.februārī pl.18.00 Raņķu
pasākumu zālē - šahs un dambrete. 10.februārī pl.18.00 Raņķu pasākumu
zālē – novuss. 12.februārī pl.11.00 Raņķu pasākumu zālē – zolīte. 24.februārī
pl.18.00 Raņķu ģimeņu centrā - galda teniss.

Skrundas Dzimtsarakstu nodaļa aicina uz
Ģimeņu vakaru

4. martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā
Pasākums jau kļuvis par jauku tradīciju.
Mīļi gaidīti pāri ar cienījamu kopdzīves pieredzi un tikko ģimeni dibinājuši
cilvēki, pāri ar saviem vedējiem, ģimenes kopā ar pieaugušiem bērniem,
radiem un draugiem.
Svinēsim svētkus ģimenei!
•Sveiksim tos pārus, kuri pēdējo 2 gadu laikā atzīmējuši laulību un kopdzīves jubilejas.
•Papildināsim vakaru ar jaukiem pārsteigumiem
(tāpēc, lūdzu, informējiet Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par savām, radu
un draugu laulības jubilejām, ģimenes svētkiem, atzīmējamiem notikumiem)
Papildu informāciju var saņemt un pasākumam pieteikties pa tālruni
63350453, mob. 25611098
vai e-pastu: dace.gravele@skrunda.lv

Bibliotēku ziņas

Skrundas Pilsētas bibliotēka

6.februārī pl.17.30 Dāmu klubiņa nodarbība. Tēma: konfektes savam priekam.
Mācīsimies gatavot vienkāršus un ātri pagatavojamus kārumus ikdienai un svētkiem.
No 13.-17.februārim “Varu vien brīnoties saņemt visu, kas rodas manī no jauna...”. Tematiska literatūras izstāde, veltīta Māras Zālītes 65 gadu jubilejai.

Skrundas Bērnu bibliotēka

10.februārī pl.14.00 “Saulespuķu darbnīca”. Lasītāju klubiņa dalībnieki darinās
dekorus Valentīndienai.
15.februārī grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
No 20.-24.februārim „Daiļliteratūras stundas” pasākumu cikls Skrundas PII
“Liepziediņš” audzēkņiem. Tēma - rakstniece un māksliniece Margarita Stāraste.
24.februārī pl.14.30 “Saulespuķes lasa” lasītāju klubiņa tikšanās. Mēneša tēma
- lietuviešu un igauņu rakstnieku grāmatas.

Antuļu bibliotēka

No 13.-28.februārim fotogrāfiju izstāde “Jaunmuižnieku likteņgaitas 100 gadu
garumā”. Izstāde veltīta, Latvijas simtgadi gaidot.
Līdz 28.februārim Izstāde - dzejnieka Harija Krūzes kaklasaišu kolekcija
“Raibas kā dzīve”.

Rudbāržu bibliotēka

No 15.-20.februārim literatūras izstāde „Mārai Zālītei - 65”.
No 20.-26.februārim literatūras izstāde „Skaidrītei Kaldupei - 95”.

Nīkrāces bibliotēka

Līdz 24.februārim izstāde, Birutas Leikartes kolekcija „Vardītes”

Raņķu bibliotēka

Līdz 28.februārim Raņķu rokdarbnieču adīto zeķu izstāde.
No 20.- 26.februārim literatūras izstāde „Skaidrītei Kaldupei - 95”.
16.februārī Skrundas novada bibliotēkas slēgtas.
Seminārs Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā

Mūžībā pavadīti 5 mūsu novada un viens Saldus novada iedzīvotājs.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

AINA BIRUTA DEĶE

25.09.1936.

09.01.2017.

AUGUSTS AMOLIŅŠ

20.03.1922.

14.01.2017.

ANDRIS ANDREJENKO

06.09.1973.

18.01.2017.

RŪTA GRIETNIECE

11.08.1945.

19.01.2017.

JĀNIS FINOGEJEVS

12.06.1954.

24.01.2017.

RUTA DREIMANE

17.12.1944.

30.01.2017.

