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Skrundā atrod pieminekļu fragmentu
oriģinālus no Airītēm
Skrundā, Raiņa ielas 6.namā,
atrasti pieminekļu fragmentu
oriģināli no pulkveža Oskara
Kalpaka un viņu vīru piemiņas
vietas Airītēs.

Gunta Stepanova, Skrundas
novada Domes deputāte
Mēnesi ātrāk dabā jau iestājies astranomiskais pavasaris, atgriežas pirmie
gājputni, piesaulītē uzziedējušas pirmās
sniegpulkstenītes. Daba steidzas mosties
pēc ziemas miega, un cilvēki tai līdzi,
jo pavisam drīz sāksies sējas darbi, un
tad jau rūpes visas vasaras garumā par
jauno ražu.
Ko pavasaris nesis novada dzīvē?
Februāra vidū saņemts IZM sagatavotais
rīkojuma projekts par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju. Jā, tas
nācis gan skolas kolektīvam, gan novada
pašvaldībai negaidīti. Pašlaik skolas
kolektīvs ir lielas neziņas priekšā – kur
katrs tālāk darbosimies, kur audzēkņi
turpinās mācības un kas notiks ar pašreiz skolas īpašumā esošajām ēkām?
Pavisam nesen, rudenī, nosvinējām
skolas 45. gadadienu. Šajos gados katrs
ir strādājis, lai uzlabotu materiālo bāzi,
radītu sakoptu vidi sev apkārt, un nu tā
vairs nav nepieciešama. Kāpēc tā notiek?
Aptaujas dati liecina, ka katru dienu no
Latvijas aizbrauc 40 cilvēku. Tas ir maz
vai daudz? Tas ir ļoti daudz, jo aizbrauc
jauni cilvēki un viņiem līdzi aizbrauc arī
bērni. Pēdējos gados strauji samazinājies
bērnu skaits, tas arī ir viens no iemesliem
skolas slēgšanai. Skolas kolektīvs turpina darbu un kopā ar novada deputātiem,
pašvaldību meklē idejas, ko darīt ēkās,
lai tās neaizietu nebūtībā un nepārvērstos par spoku ciematiņu. Aicinu novada
iedzīvotājus – atbrauciet uz skolu,
iepazīstieties ar pašreizējo skolas dzīvi,
varbūt jūs būsiet tas, kas ieteiksiet labu
ideju turpmākai darbībai!
Bet dzīve turpinās. Vai es esmu sava
novada patriots? Jā, tas skan tā īpaši,
bet ko es zinu par savu dzimto vietu?
Vai esmu gatavs par šo vietu iestāties
un darboties, lai tā nepazūd no kartes,
kā to paredzējuši nākotnes plānotāji?
Ja esam tam gatavi, tad jāsāk darboties!
Sāksim ar savas apkārtnes sakopšanu,
ar dalību Lielajā pavasara talkā, ar dalību pasākumos, kas tiek rīkoti novadā!
Padomāsim, ko esmu darījis un ko varu
izdarīt! Runāsim vairāk ar jauniešiem
par piederību novadam! Man nācies
darboties kopā ar Skrundas vidusskolas
mācību uzņēmuma „Skrundas Gardums”
meitenēm, un vienmēr, prezentējot savu
produkciju, meitenes lepojas par savu
pilsētu, novadu. Šajās prezentācijās
meitenes lepojas ar to, ka viņas var iepazīstināt cilvēkus ar Skrundas pulksteni,
muižu, Ķoniņu krēsliem un savu skolu.
Vai mēs katrs esam tam gatavi? Tad, kad
mēs katrs ar lepnumu teiksim, ka esam
no Skrundas vai Skrundas novada, tad
mums nebūs jārunā par skolu slēgšanu,
par uzņēmumu pārcelšanos uz blakus
pilsētām, par darbavietu trūkumu. Apskatīsimies apkārt, mēģināsim saskatīt,
kas ir paveikts un ko varam vēl darīt!
Vecāki, atcerieties, ka jums jāmāca,
jāmudina, jārosina saviem bērniem
mīlestība pret dzimto vietu!
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Tikai lāpstas dziļumā
Pērnā gada novembra sākumā
Skrundā, Raiņa ielā 16, Vītolu ģimene,
pie savas mājas veicot nelielus labiekārtošanas darbus, lāpstas dziļumā
atrada neparastu lietu - bronzas plāksnē
atveidotu, cauršautu vīrieša portretu.
Varēja redzēt, ka atveidotais vīrietis
ir Latvijas brīvības cīņu kareivis, tomēr vairāk ziņu, kas tā ir par plāksni,
nebija. „Pirmais, ko darīju, devos pie
vecmāmiņas Mirdzas Upenieces, kas
ir deviņdesmit divus gadus veca, un
vaicāju viņai par plāksnē atveidoto
jaunekli”, atceras mājas saimniece
Anda Vītola. Vecmāmiņa arī uzvedinājusi uz domām, ka atrastais ir kāds no
pulkveža Oskara Kalpaka vīriem. Pēc
intensīvas informācijas meklēšanas
atklājies, ka bronzā atlietajā bareljefā
redzamais vīrietis ir komandieris Nikolajs Grundmanis. Tāpat atklājies,
ka pie šķūnīša esošais akmens, no
kura redzama vairs bija tikai virspuse,
ir daļa no Oskara Kalpaka pieminekļa
pamatnes. „Tas mums bija liels pārsteigums!” saka A.Vītola. Par atradumiem
ziņots arī O.Kalpaka muzeja „Airītes”
direktoram Robertam Sipeniekam.
Viņš atzinis priekšmetu autentiskumu.
Kas ir Nikolajs Grundmanis?
Nikolajs Grundmanis (07.02.1896.06.03.1919.) bija latviešu strēlnieku
virsnieks, Atsevišķās studentu rotas
komandieris. Par varonību dažādās
kaujās apbalvots ar II, III un IV šķiras
Annas ordeni un III un IV Staņislava
ordeni. Jau pirms Pirmā pasaules kara
bija iestājies studentu korporācijā “Selonija”. No korporāciju biedriem tika
izveidota Atsevišķā studentu rota. Nikolajs Grundmanis tika izraudzīts par
tās komandieri. Rota ietilpa pulkveža
Oskara Kalpaka komandētajā Latviešu
atsevišķajā bataljonā cīņās pret lielinie-

Mājas saimniece Anda Vītola ar atrasto bareljefu, kurā atainots komandieris Nikolajs Grundmanis.

kiem. Neveiksmīgās izlūkošanas un
miglas dēļ bataljons pie “Airīšu” un
“Skrundu” mājām 1919. gada 6. martā
sadurās ar sabiedroto vācu vienībām,
kuras noturēja par pretiniekiem. Sadursmē krita Oskars Kalpaks, jātnieku
nodaļas virsleitnants Pēteris Krievs un
piekomandētās artilērijas pusbaterijas
leitnants Šrinders, kā arī Atsevišķās
studentu rotas komandieris Nikolajs
Grundmanis. Jau pēc nāves, 1920.
gadā , viņš tika apbalvots ar III šķiras
Lāčplēša Kara ordeni. (Avots: http://
nekropole.info/lv/Nikolajs-Grundmanis © nekropole.info.)
Piemiņas vietas izveide
Oskara Kalpaka piemiņas vietā Airītēs četru Latvijas Brīvības cīņu varoņu
nāves vietu un piemiņas ansambli par

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Skrundas novada pašvaldība aicina apmeklēt Skrundas
novada domes deputātu un pašvaldības speciālistu tikšanos ar
iedzīvotājiem. Šajās tikšanās reizēs iedzīvotājiem būs iespēja
gan deputātiem, gan pašvaldības speciālistiem uzdot sev
interesējošos jautājumus.
Tikšanās paredzētas:
11. martā pl.17.00 - Raņķu pagasta pārvaldes zālē
12. martā pl.17.00 - Nīkrāces atpūtas centrā
17. martā pl.17.00 - Skrundas kultūras namā
18. martā pl.17.00 - Rudbāržu kultūras namā
19. martā pl.17.00 - Jaunmuižas pamatskolā
26. martā pl.16.00 - Sieksātes bibliotēkā
22. aprīlī pl.15.00 - Ciecerē, pl.15.45 - Kušaiņos, pl.17.00 –
Ikaišos
23. aprīlī pl.16.00 - Lēnās
Uz tikšanos 17. martā Skrundas kultūras namā tiks nodrošināts
transports no “Smilgām”.
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.
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brīvprātīgi saziedotiem līdzekļiem iekārtoja vietējās sabiedriskās organizācijas. Piemineklis pulkvedim Oskaram
Kalpakam no melnā Zviedrijas granīta
tika uzcelts blakus priedei, pie kuras
viņš saņēma nāvīgo ievainojumu.
Tas atklāts 1922. gada 3. septembrī.
Savukārt piemineklis Nikolajam
Grundmanim ir no Allažu šūnakmens
un ar tēlnieka Jēkaba Legzdiņa bronzā
darināto sejas bareljefu izgatavots
Rīgā, Kraua akmeņkaltuvē. To atklāja
1929. gadā 3.martā, klātesot valsts
prezidentam Gustavam Zemgalam un
Latvijas armijas augstākajai vadībai.
Sākoties PSRS okupācijas režīmam,
pulkveža O.Kalpaka muzejs Airītēs
turpināja darboties līdz 1944.gadam,
bet 1950.gadā piemiņas ansamblis tika
iznīcināts.

dzīvojis Ernests Salms (ieraksts mājas
grāmatā liecina, ka viņš te sācis dzīvot
1932.gadā). Pirmajos pēckara gados
šeit bija Viskrievijas ārkārtas komisija
jeb tautā sauktā „čeka”, vēlāk pionieru
nams, bibliotēka un zobārstniecība.
Iespējams, tieši tādēļ, ka šajā ēkā saimniekoja padomju varas pārstāvji, tika
veiksmīgi maskētas pēdas varenajiem
vēstures liecību postījumiem. Tomēr
šobrīd ir tikai minējumi, kā fragmenti
no Oskara Kalpaka piemiņas ansambļa varēja nonākt šīs mājas pagalmā.
Varbūt ir kāds cilvēks, kuram ir vairāk
informācijas, par to būs priecīgi gan
muzeja „Airītes” speciālisti, gan šā brīža mājas saimnieki. Bareljefs svinīgi
tiks nodots muzejam „Airītes” 6.martā.
Savukārt Salmu nama pagalma izpēte
turpināšoties.

Salmu nams
Ēka, kas atrodas Raiņa un Upes ielas
krustojumā, Latvijas laikos tika dēvēta
par Salma namu, jo to cēlis un tajā

Informāciju apkopoja
Ieva Benefelde
Foto - Ieva Benefelde, Andas
Vītolas personīgais arhīvs

Salmu ģimene pie savas mājas (20.gs. 30. - tie gadi). Piektais no kreisās
- mājas saimnieks Ernests Salms stāv vietā, kurā 2014.gada nogalē atrasts
bareljefs. (Foto no Andas Vītolas personīgā arhīva).
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Plānots atsākt darbus tranzītielā

ĪSUMĀ

Mazo vokālistu
konkurss

5. aprīlī pl.14.00 Skrundas kultūras
namā notiks mazo vokālistu konkurss
„Skrundas Cālēns 2015”. Konkursa
mērķis ir veicināt bērnu muzikālo
spēju attīstību un prasmi uzstāties.
Konkurss notiks divās vecuma grupās
- līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) un
no 7 līdz 10 gadu vecumam (ieskaitot).
Repertuārā jāiekļauj viena dziesma
pēc brīvas izvēles, tai jāatbilst izpildītāja vecumam un balss spējām; drīkst
izpildīt dziesmu a cappella, mūzikas
instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Vērtēta tiks izvēlētā priekšnesuma
sarežģītības pakāpe, priekšnesuma
mākslinieciskā kvalitāte un uzstāšanās
režija. Konkursā piešķirs 2 galvenās
balvas „Skrundas Cālēns 2015” (katrā
vecuma grupā 1 galvenā balva), kā
arī piemiņas balvas konkursa dalībniekiem. Dalība konkursā Skrundas
novada dziedātājiem bez maksas, Citu
novadu dziedātājiem 3 EUR. Pieteikties līdz 27. martam, iesūtot pieteikuma
anketu uz e-pastu: skrundakn@inbox.
lv. Tālrunis informācijai: 63331556,
28327883 (Dita), 29578722 (Liene)

Līdz ar pavasara iestāšanos plānota
būvdarbu atsākšana Ventas un Liepājas
ielas (autoceļa A9) rekonstruējamā
posmā Skrundā. Pēc būvuzņēmēja SIA
“Saldus Ceļinieks” sniegtās informācijas
darbi tiks atsākti jau 16.martā.
Kā zināms, decembrī pēc darbu
pabeigšanas tranzītiela tika nodota pašvaldībai ziemas uzturēšanai. Neskatoties
uz būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu,
darbs pie projekta īstenošanas turpinājās
arī ziemas periodā: materiālu pasūtīšana,
satiksmes organizācijas shēmu izstrāde
un saskaņošana ar atbildīgajām institūci-

jām, tehniskā projekta izmaiņu izstrāde
un saskaņošana, u.tml.
Tā kā būvdarbu izpildes termiņš ir ļoti
īss (līdz 2015.gada augustam), būvdarbu gaita būs ļoti intensīva, vienlaicīgi
darbs notiks vairākos ceļa posmos. Lai
iedzīvotājus un satiksmes dalībniekus
informētu par gaidāmiem satiksmes ierobežojumiem, šajā izdevumā publicējam
pirmās satiksmes organizācijas shēmas,
kuras būs spēkā no būvdarbu uzsākšanas
brīža. Tās paredz slēgt Raiņa ielu Kuldīgas virzienā posmā no Ventas ielas (A9)
līdz Liepājas ielai, novirzot satiksmi

Liepājas virzienā pa Liepājas un Stūra
ielu, Saldus virzienā - pa Saldus ielu.
Satiksme būs ierobežota arī Ventas ielā
(A9) posmā no krustojuma ar Saldus ielu
līdz Raiņa ielai, kur reversīvo kustību
nodrošinās ar luksoforu.
Aktuālā informācija par satiksmes
ierobežojumiem projekta īstenošanas
gaitā būs pieejama arī Skrundas novada
pašvaldības mājaslapā sadaļā “Satiksmes
ierobežojumi uz A9 Skrundā”.
Projekts „Ventas un Liepājas ielu
(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas
novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/

SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46)
tiek īstenots ar Eiropas Reģionālas attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Ekoskolu ziemas
forums

No 20.–22. februārim Nīkrāces
Ekoskolas padomes dalībnieki Renārs
Jansons, Artūrs Grundmanis, Karīna
Sietiņa un Ekoskolas koordinatore Mārīte Vanaga piedalījās Ekoskolu ziemas
forumā. Vides izglītības fonds sadarbībā ar Ulbrokas vidusskolu un Stopiņu
novada domes atbalstu īstenoja nu jau
otro Ekoskolu ziemas forumu, kas
pulcēja 180 dalībnieku – skolotājus un
skolēnus no vairāk nekā 40 dažādām
Latvijas izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Foruma
laikā dalībnieki piedalījās dažādās
nodarbībās un lekcijās, kas saistītas
ar visām astoņām Ekoskolu tēmām –
atkritumi, enerģija, ūdens, transports,
veselīgs dzīvesveids, iestādes vide un
apkārtne, mežs un klimata pārmaiņas.

Jauns raidījums

2015.gadā Skrundas televīzija sākusi
veidot jaunu raidījumu ciklu „Kas to
vairs atceras?!” Tajā tiek cilāts vairāk
nekā 20 gadu krātais Skrundas televīzijas video arhīvs. Kopā ar tā laika
video stāstu varoņiem vai veidotājiem
atskatāmies uz jau vēsturē aizgājušiem
notikumiem vai atceramies, kā tapa
raidījumi. Ēterā jau bijuši stāsti par
humora raidījuma „Rupuči” veidošanu
un Aijas Zariņas autorraidījumiem.
„Kas to vairs atceras?!” tiek veidots
reizi mēnesī un ēterā pirmo reizi redzams katra mēneša pēdējā ceturtdienā
pl.20.15 kanālā Re:TV. Skrundas televīzija veido arī raidījumu par sportu
„Punkti, metri, sekundes”, „FotoOga”,
„Latvijas stāsti. Personības”. Drīzumā
ēterā būs arī kulinārais raidījums „100
receptes Latvijas 100gadei”. Ik nedēļu
tiek veidoti arī ziņu raidījumi. Skrundas TV raidījumus var redzēt ik darba
dienu pl.20.15 kanālā Re:TV. Internetā
Skrundas televīzijas raidījumus var
redzēt www.tvskrunda.lv, tāpat arī
vietnēs draugiem.lv, facebook.com,
youtube.com vai twitter.com, kā arī
Re:TV interneta tiešraidē.

Konkurss turpinās

Joprojām, līdz 31.martam, turpinās
radošo darbu konkurss „Mans Skrundas novads”! Paldies visiem, kuri
darbus jau iesnieguši! Priecājamies
arī par atnestajām fotogrāfijām. Vairāk informācijas par konkursu lasiet
iepriekšējā izdevumā „Skrundas novads” vai pašvaldības mājas lapā www.
skrundasnovads.lv
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2015.gada 23.februāra domes ārkārtas sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma lūgt Izglītības un
zinātnes ministriju apturēt rīkojuma

projekta turpmāko virzību saistībā ar
Skrundas Profesionālās vidusskolas
likvidācijas procesu un koriģēt 2015.
gada 19.februāra Ministru kabineta rīkojuma projekta VSS-167,,Par Skrundas

Profesionālās vidusskolas likvidāciju’’
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīto, ka Skrundas
novada pašvaldība (18.10.2013. vēstule
Nr. 3-11-4/1039) nav izteikusi gata-

vību pārņemt Skrundas Profesionālo
vidusskolu pašvaldības padotībā, kā arī
lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai
iesniegt Skrundas novada domei precizētu informāciju par noteikumiem, uz
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kādiem pašvaldībai ir iespējams pārņemt
Skrundas Profesionālo vidusskolu, lai
veiktu nepieciešamos budžeta aprēķinus
iespējamajai Skrundas Profesionālās
vidusskolas pārņemšanai.

2015.gada 26.februāra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja viena skolēna
izmaksas Skrundas novada pašvaldības
izglītības iestādēs 2015.gadā.
Dome apstiprināja noteikumus „Par
Skrundas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) un komandēto personu
komandējumiem un darba braucieniem”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Grozījumi 2012.
gada 25.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.11/2012 „Par pašvaldības nodevām
Skrundas novadā”.
Dome izslēdza Skrundas novada domes 26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 19.§)
lēmuma „Par adrešu datu sakārtošanu
Skrundas novadā” 2.1.10.apakšpunktu.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Skrundas novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums” un noteica, ka ar
saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu
spēku zaudē Skrundas novada domes
26.08.2010. sēdē apstiprinātais Skrundas
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” nolikums.
Dome izdarīja precizējumus Skrundas
novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2015
„Grozījumi 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/2013 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas
novada iedzīvotājiem””.
Dome nolēma piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā „Atbildīgs dzīvesveids”
aktivitātē „Vides izglītības nometņu
organizēšana skolas vecuma bērniem”
ar projektu „Esi dabā savējais!”. Projekta kopējās izmaksas ir 3334.00 EUR
(trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri
euro, nulle centi), no kurām 2500.00
EUR (divi tūkstoši pieci simti euro,
nulle centi) ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums, bet 834.00 EUR
(astoņi simti trīsdesmit četri euro, nulle
centi) Skrundas novada pašvaldības
finansējums.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikumu un noteica, ka ar nolikuma apstiprināšanas dienu spēku zaudē
Skrundas novada domes 25.03.2010.

sēdē (prot. Nr. 5, 23. §) saskaņotais
Skrundas novada pedagoģisko darbinieku metodisko apvienību nolikums.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas
novada pašvaldības administratīvo aktu
strīdu komisijas sastāvā: atbrīvoja no
administratīvo aktu strīdu komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas Nelliju
Kleinbergu un ievēlēja administratīvo
aktu strīdu komisijā locekli Loretu
Robežnieci. Dome noteica, ka pēc
izdarītajām izmaiņām administratīvo
aktu strīdu komisijas sastāvs ir šāds:
komisijas priekšsēdētāja - Loreta Robežniece (domes priekšsēdētāja), komisijas
locekļi - Guntis Putniņš (pašvaldības
izpilddirektors), Inga Freimane (administratīvo lietu nodaļas vadītāja).

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome atļāva norakstīt parādus 6 juridiskām personām, kā arī atļāva veidot
uzkrājumu šaubīgo debitoru parādiem 1
juridiskai personai.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome iemaksās zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā valsts nodevu 2%
no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un kancelejas nodevu par nekustamā
īpašuma „Mežaine”, Raņķu pagastā,
Skrundas novadā, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Finansējuma avots – Skrundas novada pašvaldības
2015.gada teritorijas apsaimniekošanai
paredzētie budžeta līdzekļi.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus:
„Saulstari”-17, Jaunmuižā, Skrundas
pagastā, ar nosacīto cenu 900.00 EUR
(deviņi simti euro, nulle centi), un
„Jaunalmeri”, Rudbāržu pagastā, ar
nosacīto cenu 1100.00 EUR (viens
tūkstotis viens simts euro, nulle centi),
kā arī apstiprināja pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas sēdes protokolu
Nr. 2 no 10.02.2015. Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija rīkos šo
nekustamo īpašumu izsoles.

Dome nolēma izmainīt adresi pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam „Sierotava”, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, kas sastāv no zemes vienības un
ēkas, uz adresi Liepu iela 22, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324.
Dome nolēma ieskaitīt zemes gabalu
„Pie Bitēm” Raņķu pagastā no rezerves
zemes fonda pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu fondā. Zemes gabalam 0.1
ha platībā un uz tā esošam ūdenstornim
nolēma piešķirt nosaukumu un adresi
„Smilgu ūdenstornis”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, LV – 3326. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 1201 – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve.
Dome nolēma nodalīt no valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā esošās zemes
vienības daļas: 0.0233 ha platībā, un
pievienot valsts autoceļam V1278
Ciecere – Ikaiši – Vārme, kā arī 0.3417
ha platībā. Atdalāmam zemes gabalam
piešķīra jaunu nosaukumu „Dzelzceļnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabals ieskaitāms pašvaldībai
piekritīgo zemes gabalu fondā.
Dome nolēma nodalīt no valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā esošās zemes
vienības daļu 0.3417 ha platībā, pievienot pašvaldības zemes gabalam P116 un
piešķirt vienotu nosaukumu Kuldīgas
iela, Skrunda, Skrundas novads.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja 09.02.2015. SIA
„Latvijasmērnieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Kojnieki”, Nīkrāces pagastā,
un piešķīra atdalāmai zemes vienībai
30.1 ha platībā un uz tā esošām ēkām
jaunu nosaukumu un adresi „Lejkojnieki”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Skrundā veidos „mazo” ražotāju kooperatīvu
Skrundas novada pašvaldība, atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumam, 25.
februārī uz sanāksmi aicināja Skrundas
novada amatniekus, mājražotājus un
nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Tikšanās mērķis bija apzināt tos, kas
šajā jomā aktīvi darbojas, un noskaidrot
viņu vajadzības un vēlmes darbības
sekmēšanai, kā arī pārrunāt sadarbības
iespējas.
Šādas tikšanās tika rīkotas arī agrāk,
bet iedzīvotāju aktivitāte bija diezgan
zema. Šoreiz sanāksmē piedalījās 20
dalībnieku – seši mājražotāji, septiņi
amatnieki, trīs nevalstisko organizāciju,
kā arī pašvaldības pārstāvji. Kalējs,
kolekcionārs, tamborētājas, adītājas,
ādas izstrādājumu darinātāja, keramiķi, vīndari, ogu un dārzeņu audzētāji,
pirtniece, cepumu un kūku cepēja, biteniece, floriste – tik raibs bija sanākušo
pulks. Atsevišķi amatnieki pašvaldībai
bija jau zināmi, bet ar dažiem šī bija
pirmā iepazīšanās. Laimonis Spēks uz
tikšanos līdzi bija paņēmis savu darbu
fotogrāfijas – pašreizējā viņa aizraušanās ir darbs ar metālu. „Man patīk, kad
tas ir sarkans un karsts, tad to ir ļoti
patīkami veidot,” stāstīja kalējs.
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Priecēja, ka vairums aktīvo iedzīvotāju savu saimnieciskās darbības
veidu ir reģistrējuši, bet bija arī tādi,
kas tikai grasās to darīt. No savu vaļasprieku reģistrēšanas par saimnieciskās
darbības veidu iedzīvotājus visvairāk
attur birokrātija, neziņa un bailes no
institūciju represīvām darbībām, minot
tādas valsts institūcijas kā Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD) un Valsts
ieņēmuma dienests (VID). Lai kliedētu neziņu un veicinātu saziņu starp
iestādēm un iedzīvotājiem, nākamajā
sanāksmē marta vidū piedalīties ir
uzaicināti PVD un VID pārstāvji, lai
sniegtu informāciju par normatīvo aktu
prasībām attiecībā uz mājražotājiem
un amatniekiem. Tikšanās datums un
laiks tiks precizēts, kad tiks saņemtas
oficiālas atbildes no institūcijām par
pārstāvju dalību nākamajā tikšanās
reizē. Kā vērtīga un praktiska pieredzes apmaiņa plānota arī tikšanās ar
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Kuldīgas labumi”
pārstāvjiem.
Pirmais lielais kopīgais darbs būtu
gatavošanās Skrundas svētkiem maija
otrās nedēļas nogalē. Šis būs otrais
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mēģinājums svētku laikā celt godā uz
Skrundas novadā ražoto produkciju
un sniegto pakalpojumus. „Nedrīkst
pieļaut “ķīniešu preču” tirgošanu pilsētas centrā – tam ir paredzēts tirgus
laukums. Svētku laikā gods vispirms ir
jāizrāda Skrundas un novada precēm un
pakalpojumiem, tad – precēm un pakalpojumiem no pārējās Latvijas,” iesaka
iedzīvotāji. Kā vienu no ātriem atbalsta
veidiem, ko pašvaldība var sniegt, ir
informācijas izplatīšana par Skrundas
novada iedzīvotāju ražojumiem un
sniegtajiem pakalpojumiem Skrundas
novada pašvaldības mājas lapā.
Šajā tikšanās reizē lielāka uzmanība
tika veltīta amatniekiem un mājražotājiem, bet nenoliedzama vērtība teritorijas attīstībā ir aktīvās nevalstiskās
organizācijas. Organizāciju pārstāves
pastāstīja par pieredzi projektu rakstīšanā un to realizēšanā, norādot uz
gatavību nepieciešamības gadījumā
sniegt padomu un aicinot uz sadarbību.
Uz nākamo tikšanos aicinām arī tos
Skrundas novada iedzīvotājus, kuri
šoreiz nevarēja ierasties.
Teksts - Zane Eglīte, Attīstības
nodaļas vadītāja

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Dome nolēma sadalīt pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu „Zem dārziņiem”, Rudbāržu pagastā. Atdalāmam
zemes gabalam 1.2 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Graudiņi”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošam
zemes gabalam 14.2 ha platībā atstāja
nosaukumu „Zem dārziņiem”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja rezerves zemes gabalu
„Purva laukums” Skrundā. Pievienoja atdalāmo zemes gabala daļu 1.0 ha platībā
zemes gabalam „Kūdras purva darbnīca”
un piešķīra vienotu adresi „Kūdras purva
darbnīca”, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 1001 - rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve. Paliekošai zemes
gabala daļai 0.19 ha platībā un uz tā
esošai dzīvojamai mājai „Kūdras māja
3” piešķīra vienotu adresi „Kūdras māja
3”, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0601
– vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo
māju apbūve.
Dome mainīja nosaukumu pašvaldībai
piederošam zemes gabalam „Jaunvidenieki”, Skrundas pagasts, 2.14 ha platībā,
piešķirot jaunu nosaukumu „Lejasvidenieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome uzņēmabilancē un ierakstīja zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda šādus
dzīvokļus: Dārza ielā 8-7, Dārza ielā 6-4,
Dārza ielā 6-8, Sporta ielā 1A-17, Ventas
ielā 5-5, Ventas ielā 5-11, Skrundā.
Dome uzņēma pašvaldības bilancē
par kadastrālajām vērtībām šādas ēkas
Skrundas novadā: „Jaunvidenieki”
Skrundas pagastā un Liepu ielā 22
Rudbāržos.
Dome izbeidza ar 1 personu Skrundas novadā noslēgto zemes un garāžas
nomas līgumu Centra garāžas Nr.6,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, ar 2015.gada
01.martu.
Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo

zemes gabalu Cieceres ielā 8A, Ciecerē,
Skrundas pagastā, un atdalāmam zemes
gabalam 0.15 ha platībā un uz tā esošām
garāžām piešķīra adresi Cieceres iela 6A,
Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV–3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 1106 – transportlīdzekļu garāžu
apbūve. Paliekošam zemes gabalam 0.95
ha platībā un uz tā esošām ēkām atstāja
adresi Cieceres iela 8A, Ciecere, Cieceres pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1106
– transportlīdzekļu garāžu apbūve.
Dome apstiprināja 16.02.2015. SIA
„Metrum” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamo īpašumu
„Poriņi 1” Rudbāržu pagastā. Dome
piešķīra atdalāmai zemes vienībai 2.6 ha
platībā jaunu nosaukumu „Mazporiņi”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai
zemes vienībai 3.8 ha platībā atstāja
nosaukumu „Poriņi 1”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome precizēja zemes vienības Dīķa
ielā 8, Rudbāržos, platību no 0.35 ha uz
0.47 ha, kā arī precizēja zemes vienības
Dīķa ielā 10, Rudbāržos, platību no
0.6076 ha uz 0.44 ha.
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no 2 personām Skrundas novadā.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma divas personas dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, trim
cilvēkiem piešķīra dzīvokli, ar 14 personām pagarināja dzīvokļa īres līgumu,
ar vienu cilvēku pārtrauca īres līguma
tiesības uz dzīvokli, savukārt 25 personām anulēja Skrundas novadā deklarēto
dzīvesvietu. Dome nolēma dzīvoklim
Ziedu ielā 1-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa

LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību organizē projektu konkursu “LMT Latvijai”.
Projekta pieteikumus varēs iesniegt no 23.marta līdz 23.aprīlim pašvaldību iedzīvotāji un iedzīvotāju grupas, kuri vēlas ar
idejām un projektiem piedalīties sava novada attīstībā. Sīkāka
informācija par projekta nosacījumiem būs pieejama Skrundas novada pašvaldības mājas lapā ww.skrundanovads.lv.

Alternatīvais aprūpes dienas centrs (AADC) ziņo
Pērļošana. Katru ceturtdienu pl.17.30 bez maksas nodarbības AADC vada Emīlija
Seklīte. Papildus informācija 63321311.
Šūšana. Katru otrdienu pl.17.30, iepriekš piesakoties pa t. 63321311, ir iespēja
atnākt uz AADC, kur sagaidīs Emīlijas kundze un palīdzēs ar padomu un ierādīs,
kā sašūt kādu vīli veļai un apģērbam.
Radošās nodarbības. Katru otrdienu pl.17.30 un katru ceturtdienu pl.13.00 bez
maksas AADC vada Dace Saulgrieze. Papildus informācija 63321311.
Masāžas. Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa tālruni 28250632.
Trenažieri. Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību – bez maksas
otrdienās, ceturtdienās - 8.00-12.00. Citiem interesentiem otrdienās, ceturtdienās –
13.00 - 21.00 un pirmdienās, trešdienās – 13.00-21.00, piektdienās – 13.00-17.00,
sestdienas 10.00- 14.00 par maksu: 1 st. trenažieri bez dušas izmantošanas - EUR
1,50; 1 st. trenažieri ar dušas izmantošanu - EUR 2,00 ; abonements (10 reizes) bez
dušas izmantošanas - EUR 13.50 ; abonements (10 reizes) ar dušas izmantošanuEUR 18.00.
Dušas, veļas mazgāšana. Otrdienas, ceturtdienas 8.00-20.00, sestdienas 10.00
- 14.00.
Informāciju sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja
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Skrundas novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” pateicas Kokmaņu ģimenei par
ziedotajām bērnu drēbītēm. Paldies!
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Aktualitātes jauniešiem

Ikviens jaunietis vecumā no 13 - 25
gadu vecumam aicināts apmeklēt Skrundas jauniešu centra, kas atrodas Amatnieku ielā 1 2.stāvā, Skrundā, rīkotos
pasākumus. Jauniešu dienās pirmdienās
un trešdienās no plkst.15.00 norit dažādi
tematiskie pasākumi, apmācības.
11.martā pl.15.30 norisināsies karjeras
izglītības pasākums „Izzini profesiju”.
16.martā pl.15.30 „Mācies gatavot!”.
Pasākuma mērķis - ikdienas mācīšanās
dzīves prasmju ieguvei, neformālā komunikācija savstarpēju pozitīvu attiecību
veidošanai.
18.martā sarunu klubs „Jaunietis
jaunietim”. Tēma „Līdzdalība un līdzatbildība”.
Martā plānots arī seminārs „Apzini
savus resursus!”, brīvprātīgo jauniešu
iniciatīvas pasākums - rotaļu pēcpusdiena bērniem, kā arī brīvprātīgie jaunieši
rosīsies radošajās darbnīcās, gatavojot
pavasara sveicienu mūsu senioriem.
Ja arī Tu vēlies kļūt par brīvprātīgo
un veikt lielākus vai mazākus darbiņus
sabiedrības un līdzcilvēku labā, nāc uz
Skrundas jauniešu centru Amatnieku ielā

1, noslēdz vienošanos par brīvprātīgā
darba veikšanu (nepilngadīgām personām nepieciešama vecāku vai aizbildņa
rakstiska atļauja), saņem savu brīvprātīgā darba grāmatiņu un esi atvērts
izaicinājumam! Ja rodas jautājumi, droši
vērsies pie Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistes Baibas
Eversones, zvanot pa t.29852292 vai
rakstot ziņu elektroniski baiba.eversone@skrunda.lv
2014. gadā Skrundas jauniešu centra
koordinētajās brīvprātīgā darba aktivitātēs iesaistījās 32 personas, kopā nostrādājot 1347 brīvprātīgā darba stundas
(reģistrētais apjoms). Arī 2015.gadā kā
viena no prioritātēm darbā ar jaunatni
Skrundas novadā noteikta brīvprātīgā
darba popularizēšana jauniešu vidū.
Gūsti darba pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu! Tas Tev nodrošinās arī
iespēju saņemt rekomendācijas vēstuli
(pēc pieprasījuma), kura var kalpot kā
pielikums CV.
Tā ir iespēja īstenot jauniešu iniciatīvas! Nāc un pierādi sev, ka TU PATS
daudz ko vari! Redzi, dzirdi, risini,

sadarbojies, rīkojies!
Tā kā interese par centra apmeklējumu
ir liela no bērnu puses, jaunieši centra
telpas otrdienās un ceturtdienās ir atvēlējuši tiem, kuri jaunāki par 13 gadiem.
Bērni savu brīvo laiku aicināti pavadīt
iepriekšminētajās dienās centra telpās no
pl.13.00, darbojoties radoši (ikvienam ir
iespēja apgleznot savu kreklu, izgatavot
atstarotāju, sapņu ķērāju, piespraudi,
pavasara dekoru, svecīti, vai papildināt
jauniešu centra mākslas sienu ar savu
zīmējumu), spēlējot galda spēles un Wii
konsoli, kā arī fiziski izkustoties, dejojot
uz deju grīdas. Ja tev ir ideja un vēlme
iemācīt arī pārējiem ko radošu un jaunu,
nāc, dalies savās prasmēs un zināšanās!
Aktuālākā informāciju par Skrundas
jauniešu centra aktivitātēm atrodama
mūsu Twitter kontā @SkrundasJ. Seko
informācijai, esi piederīgs, nāc un līdzdarbojies!
Teksts - Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes
lietu speciāliste

Bibliotēku ziņas
Skrundas pilsētas bibliotēka. Līdz
24.martam aicinām apmeklēt bibliotēku un balsot par Gada monētu, kā arī
pārbaudīt savas zināšanas par monētu
mākslu erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas
monētās iekaltās kultūrzīmes!”
Raņķu bibliotēka. Līdz 31.martam
Raņķu rokdarbnieču adīto zeķu izstāde.
Nīkrāces bibliotēka. Līdz 10.martam
literatūras izstāde „Sievietes tēls dzejā”.
Līdz 27.martam literatūras izstāde bērniem „Zaļo grāmatu stāsti”. Līdz 27.martam literatūras izstāde „Nozīmīgākās

grāmatas pasaulē.” 12.martā pl.11.30 rīta
stunda mazajiem „Jāj pa ceļu pasaciņa”.
Antuļu bibliotēka. 6.martā pl.13.00
radošā leļļu šūšanas nodarbība kopā ar
Daci Saulgriezi.
27.martā pl.13.00 tikšanās ar kino
režisoru un operatoru Ivaru Zviedri.
Rudbāržu bibliotēka. Līdz 20.martam literatūras izstāde „Aspazijai – 150”.
26.martā atvērto durvju diena e-prasmēs.
Aicinām lietotājus apgūt iemaņas e-pasta
izveidē, internetbankas lietošanā u.c.
Skrundas bērnu bibliotēka. 13.mar-

Novada dzimtsaraksts ziņo

Februāra mēnesī Skrundas novadā piedzimuši 3 puisīši - Toms, Roberts, Edgars
un meitenīte Valentīna. Apsveicam vecākus! Lai mazulīši aug mīlēti un veseli!
Vienkārši būt blakus.
Kopā. Divatā.
Rīts mīs jaunas pēdas
Dzīves lielceļā.

Laulību noslēdzis pāris no Liepā
Liepājas
āja
jas
s
Diāna Satovska un Juris Čerkesovs.
Apsveicam jauno ģimeni!

8.martā Zelta kāzu jubileja
Sofijai un Alfrēdam Vītoliem

Uzliec roku
kādreiz man uz pleca:
Apsveicam Zelta gadu pāri!
Man par to
Lai stipra veselība un katru jaunu dienu
arvien tāds dīvains prieks.
jūs varat kopā priecāties par dzīvi un ļaut
Kādai teikai,
tai vienkārši notikt!
kas kā zeme veca –
Tādi mirkļi
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa
manī uzplaukt liek.

Skrundas dzimtsarakstu nodaļa aicina uz
Ģimeņu vakaru

„Ar mīlestības pinekļiem”

20. martā plkst. 2000 Skrundas kultūras namā
Gaidīti pāri ar dažādu laulības stāžu, kopā ar vedējiem, pieaugušiem
bērniem, radiem, draugiem, arī pāri, kuru laulība nav reģistrēta. Īpaši mīļi
gaidīti pāri, kuri reģistrējuši laulību pēdējo 5 gadu laikā Skrundas Dzimtsarakstu nodaļā.
•Vakaru vadīs Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims;
•Sveiksim pārus, kuri pēdējo 2 gadu laikā atzīmējuši laulību jubilejas;
•Papildināsim vakaru ar jaukiem pārsteigumiem,
(tāpēc, lūdzu, informējiet Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju par savām, radu
un draugu laulības jubilejām, ģimenes svētkiem, atzīmējamiem notikumiem)
•Padejosim kopā ar muzikantu Juri no Džūkstes;
•Būs iespēja nofotografēties Aivitas foto stūrītī;
•Galds ar uzkodām būs uzklāts (par to - dalības maksa)
Papildus informāciju var saņemt un pasākumam pieteikties pa t.6 33 50453,
25611098 un e-pastu: dace.gravele@skrunda.lv. Lūdzu, informējiet par dalību
pasākumā līdz 12.martam.

tā „Liepziediņi lasa” grāmatu maiņa
Skrundas PII „Liepziediņš”. 18.martā
pl.15.00 „Saulespuķe aicina lasīt” lasītāju klubiņa tikšanās. Aicinām piebiedroties arī citus grāmatu draugus.
30.martā „Iedancoju Lieldieniņu!” ,
tematisks pasākums Skrundas vidusskolas pirmklasniekiem.
31.martā „Atrodi informāciju un pastāsti!” Informācijas meklēšanas stunda
Skrundas vidusskolas skolēniem.

Anonīmo alkoholiķu
(AA) sadraudzības
Skrundas grupa
aicina pievienoties

Kāda AA biedra stāsta fragments: „…
Es gulēju uz grīdas dienu pēc dienas, man
blakus bija garš nazis, un es biju gatavs
nodurt sevi. Biju pilnīgi izmisis. Vientuļš.
Kad dzēru, man vienmēr bija bezfilma;
ik rītu bailēs palūrēju pa logu, vai mana
mašīna ir uz vietas, es neatcerējos lielāko
daļu lietu, ko dzērumā esmu darījis. Un
kādā vakarā, bezfilmā esot, biju piezvanījis uz krīzes centru un laikam pastāstījis
par savām pašnāvnieciskajām domām.
Nākamajā rītā pie durvīm klauvēja. Tur
bija policisti, vedīšot mani uz trakonamu.
Patriecu viņus.Vakarā es atkal domāju par
pašnāvību un nonācu ļoti tuvu tam, tāpēc
pierakstījos psihoneiroloģiskajā klīnikā.
Pavadīju tur dažas nedēļas un sapratu, ka
šajā pasaulē ir cilvēki, kam klājas daudz
sliktāk nekā man. Tur es ieguvu nelielas
pateicības jūtas. Tagad es par pateicību
bieži domāju un uzskatu, ka ilgtermiņa
skaidrībai ir nepieciešama pateicība. Nedēļas nogalē pēc iznākšanas no klīnikas
bija mana pēdējā dzeršana. Es noliku
pusizdzerto alus pudeli uz galda, un kopš
tās dienas neesmu vairs lietojis alkoholu.
Kādreiz es to saucu par nelietīgu alkohola
izmantošanu, ja glāze vai pudele netiek
izdzerta tukša. Kad noliku pudeli uz galda,
manī kaut kas notika, un kopš tās dienas
neesmu vairs to izjutis. Tas bija 1993.gada
30. martā. Skaidrības sākums man bija ļoti
grūts. Gāju uz sapulcēm un plānoju, kā
pēc tām piedzeršos. Tomēr pēc sapulcēm
izvēlējos palikt skaidrā vēl vienu dienu.
Tad - vēl vienu. Un vēl, un vēl…” (AA
laikraksts „Vīnoga”, 2015.gada februāris)
Regulāras AA sapulces Skrundā notiek
kopš šā gada 9.janvāra, reizi nedēļā - piektdienās, pl.17.30, Kalēju ielā 4, Alternatīvās
aprūpes dienas centra 2.stāva zālē (kontaktpersona – Nora 20556541). Vidēji uz
sapulcēm ierodas 8 - 11 biedri ne tikai no
Skrundas, bet arī no Liepājas, Priekules,
Vaiņodes, Saldus u.c. Kurzemes pilsētām.
Ja Tu vēlies dzert, tad tā ir Tava darīšana, bet, ja Tu vēlies pārtraukt dzeršanu,
tad, iespējams, mēs Tev varam palīdzēt.
Teksts - Rita Goldmane

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.

2015.gada 6.marts

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 2.marta līdz 31.martam Skrundas kultūras nama vestibilā Alana Perševica
fotogrāfiju izstāde „Mani žurnāli”.
9. un 30.martā, 13.aprīlī pl.18.30 Skrundas alternatīvajā rūpes dienas centrā
praktiskās nodarbības ar psiholoģi Kristīni Maku par iekšējiem resursiem, par
identitāti un par to, kā būt „pašam” savā dzīvē. Maksa par katru nodarbību: EUR
10.00. Pieteikšanās pa t. 63321311 uz pirmo nodarbību līdz 6.martam.
13. un 27.martā, 17.un 24.aprīlī Skrundas alternatīvajā rūpes dienas centrā pēdu
aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
14.martā Skrundas alternatīvajā rūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes
pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt brilles (ArtOptika). Pieteikšanās: 29555933
(Sarmīte)
No 14. līdz 28.martam Skrundas kultūras namā koncertu cikls „Sajūtu pavasaris”
14.martā pl.19.00 Skrundas kultūras namā deju kolektīvu koncerts „Izdejo
pavasari!” Koncertā piedalīsies vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi no
Aizputes, Rendas, Alsungas, Valgundes, Kabiles, Kandavas, kā arī Skrundas
kultūras nama visi deju kolektīvi.
20.martā no pl.18.00 līdz 20.00, 21.martā no pl.10.00 līdz 12.00 un no 15.00
līdz 17.00 Skrundas k/n 3.stāva zālē Sahaj Samardhi meditācijas kurss. Art of Living piedāvā meditācijas kursu, kas sniedz prātam dziļu atpūtu un iekšējo klusumu.
Šajā meditācijas kursā var pieteikties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.
Kursa maksa: EUR 50.00; atkārtotiem apmeklētājiem EUR 15.00. Pieteikšanās
līdz 13.martam pa t. 29407389 (Daina).
21. martā pl.18.00 Skrundas kultūras namā koru un pūtēju orķestra koncerts
„Ieskandini pavasari!” Koncertā piedalīsies Skrundas kultūras nama sieviešu
koris „Sonante”, Jūrmalas kultūras centra vīru koris „Burinieks” un Kazdangas
pūtēju orķestris.
28.martā pl.13.00 Skrundas kultūras namā senioru kolektīvu koncerts „Izdziedi
pavasari!” Koncertā piedalīsies Skrundas kultūras nama senioru koris „Novakars”,
vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”, VEF Kultūras pils sieviešu koris “Daugavas
vanadzes” no Rīgas un Snēpeles senioru ansamblis.
25.martā pl.14.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona piemiņas
brīdis 1949. gada 25. marta deportācijas upuriem.
5.aprīlī Skrundas kultūras namā notiks Skrundas novada mazo vokālistu konkurss „Skrundas cālēns 2015”. Pieteikšanās no 16. marta.
17.aprīlī pl.19.00 Skrundas muižā notiks dziedināšanas dievkalpojums un
evaņģēlisko kristiešu draudzes „Kristus pasaulei” atklāšana Skrundā. T.29335196.
22.aprīlī pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus un
viņu vecākus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu
gastroenteroloģe Dr. Gunta Zirnīte un acu ārste Dr. Diāna Zariņa. Pieteikties iepriekš
pa t.63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā.

Nīkrācē

13.martā pl.13.00 Nīkrāces saieta namā nodarbība kopā ar Daci Saulgriezi.
Šūsim mājas gariņus, līdzi jāņem maisa audums, materiāls leļļu pildīšanai, dekoriņi,
brūnās zeķubikses, stiprs diegs, adata, šķēres, mērlente.
No 16. līdz 20.martam pl.11.00 Nīkrāces saieta namā Radošās darbnīcas skolēnu pavasara brīvlaikā.
25.martā pl.15.00 atceres brīdis komunistiskā genocīda upuriem pie piemiņas
akmens Lēnās.

Rudbāržos

21.martā pl.19.00 Rudbāržu sporta zālē dramatisko pulciņu karnevāls - šovs
(piedalīties var visi) “Sieviete, mīlestība, pavasaris”. Ieeja pasākumā: ar maskām
- ieeja brīva, ar nepilnām maskām - 1.00 EUR, bez maskām - 2,50 EUR . Pasākumā piedalās dramatiskie pulciņi no Skrundas un apkārtējiem novadiem. Par deju
ritmiem parūpēsies Māris no Baldones. Galdiņi mūsu - groziņi Jūsu. Galdiņus
pieteikt pa t. 28651944 (Inese), 28700726 (Mirdza).
25.martā pl.12.30 Rudbāržos pie piemiņas akmens aicinām aizdegt sveces un
nolikt ziedus, pieminot komunistiskā genocīda upurus.

Raņķos

8.martā pl.11.00 Raņķos notiks Sieviešu dienai veltīts pasākums. Tiek aicinātas
Raņķu pagasta daiļā dzimuma pārstāves ar savām automašīnām, lai redzētu, ar
kādām mašīnām brauc dāmas. Īpaši tiks vērtēts, kā dāmas ģērbušās, kā prot vadīt
savu auto caur šķēršļu joslu, cik precīzas ir šautriņu mešanā. Visas braucējas un
atbalstītājus gaidīsim SIA „BiAGRO” laukumā. Būs dažādi pārsteigumi. Pieteikties
un sīkāka informācija pa t. 28359693 (Gunārs Zeme).
10.martā pl.14.00 Raņķu bibliotēkas telpās mācīsimies gatavot ziedu vulkānus.
Darbam nepieciešami mākslīgie ziedi, tasīte un apakštasīte, drāts/stingra/, karstās
līmes pistole un līme, lentītes, sizāls un citi dekoriņi pēc izvēles.
25.martā pl.12.00 piemiņas brīdis pie represēto akmens Raņķos.

Mūžībā pavadīti 9 novada cilvēki:
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

GVIDO OZOLIŅŠ

13.12.1926
Saldus iela 17A-2, Skrunda

02.02.2015.

MIRDZA MARIJA
MEŽKALNE

21.07.1924
„Dižroznieki”, Skrundas pag. Skrundas
novads

30.01.2015.

ELMĀRS ERNESTS
BLŪMS

02.12.1942
„Brīvuļi”, Skrundas pag., Skrundas
novads

01.02.2015.

AUSMA SALMIŅA

20.07.1943
Liepājas iela 29-2, Skrunda

03.02.2015.

ARVĪDS VĪTOLS

04.08.1933
Stacijas iela 2-4, Skrunda

11.02.2015.

JOZS ŠALKAUSKS

19.01.1955
Rīgas iela 13, Skrunda

11.02.2015.

LAIMONIS BRIZGA

ANNA DREIMANE

DZINTRA VĀRNA

26.01.1930
Jubilejas iela 2-2, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads
05.12.1934
„Burtnieki”, Rudbāržu pag.
Skrundas novads
12.04.1935
„Plūči”, Skrundas pag., Skrundas
novads

19.02.2015.

23.02.2015.

25.02.2015.

