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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Labdien, lasītāj!

Aldis Zalgauckis, Skrundas
novada Domes priekšsēdētājas
vietnieks
Tuvojas Ziemassvētku laiks laiks, kas pilns cerībām, labestības
un mīlestības. Pēc Ziemassvētkiem
naktis kļūst īsākas, un dienas garākas,
tumsa atkāpjas. Šo laiku līdz svētkiem
mēs vadām, domājot, kā iepriecināt
savus mīļos – ģimeni, radus, draugus,
kaimiņus, kolēģus. Gaidot svētkus, mēs
vairāk nekā ikdienā domājam arī par
svešiem cilvēkiem, kam varbūt dzīvē
nav tā paveicies, bet kas arī grib noticēt
brīnumam. Šai laikā tas ir iespējams.
Mums visiem ir atļauts būt labākiem,
darīt labu saviem līdzcilvēkiem, palīdzēt
tiem, kam šī palīdzība ir vajadzīga, dot
cerību tam, kam cerības dzirksts ir tikpat
kā nodzisusi.
Dzirdot par nesavtīgiem cilvēkiem,
kas vienkārši tāpat vairo labestību sev
apkārt, es priecājos, ka tādi ir arī mūsu
vidū. Gaidot svētkus, mēs viņus redzam
un jūtam arvien vairāk un vairāk. Un arī
Tu vari kļūt viens no viņiem.
Lai arī šis laiks ir iesējis mūsu
sirdīs satraukumu par to, kas notiek
pasaulē, neskaidrību par mūsu valdību,
tas nedrīkst mums laupīt to īpašo
Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu,
kas katram liek būt labākam, kas liek
sajust, ka kādam ir nepieciešams
Tavs atbalsts, Tavs labais vārds, Tava
uzmanība. Darīsim labus darbus, būsim
dāsni labestībā un mīlestībā! Darot labu
citiem, mēs paši arī kļūstam labāki.
Lai jums gaiši Ziemassvētki, lai
uzkrātās pozitīvās emocijas pietiek
visam nākamajam gadam!
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Samariešu pakalpojumi novērtēti arī Eiropas mērogā

Jaunā gada pašā sākumā apritēs divi
gadi, kopš Skrundas novadā tiek sniegts
pakalpojums „Samariešu atbalsts mājās”. Par tā ieviešanu un īstenošanu savā
novadā Skrundas novada pašvaldība un
Skrundas novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” novembra nogalē
saņēma atzinības rakstus no Labklājības
ministrijas. Šis pakalpojuma komplekss
ir unikāls ne tikai Latvijā, bet pēc Eiropas Komisijas atzinuma – tas ir vēl
nebijis un ievērības cienīgs risinājums
arī Eiropas līmenī. Eiropas Komisijas
Sociālo Inovāciju konkursā tika atzīts,
ka Latvija ir spējusi radīt un attīstīt vienu
no 10 labākajiem inovatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem Eiropā, konkurējot
ar 1408 projektiem no 40 valstīm, un
kā vienīgais projekts konkursa finālā
no Baltijas valstīm un Ziemeļeiropas
reģiona.
Kad pirms gandrīz diviem gadiem uz
Skrundas novadu devās īpaši uzbūvētā
un aprīkotā automašīna ar pārvietojamo aprūpes biroju, autonomās strāvas
ģeneratoru, dušu ar silto un auksto
ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi,
veļas mazgājamo mašīnu, specializēto
aprīkojumu pēdu kopšanai un matu
griešanai, tika izteiktas tikai prognozes
un stāstīts par plāniem, ka ar laiku, pēc
citu Latvijas novadu pašvaldību intereses un pieprasījuma, šo pakalpojumu
plānots attīstīt arī citur. Pēc gandrīz
divu gadu intensīva darba „Samariešu
atbalsta mājās” Skrundas nodaļa sniedz
aprūpes mājās pakalpojumus arī kaimiņu
novados – Aizputes un Kuldīgas novadā.
Tāpat šī gada laikā pakalpojumu
braukušas lūkoties daudzas ārvalstu
delegācijas no Vācijas, Gruzijas, Francijas, Itālijas, Slovēnijas. Ja sarēķina
skaitļos, tad nepilnu divu gadu laikā
„Samariešu atbalsta mājās” Skrundas
nodaļa vien ar automašīnām ir veikusi
gandrīz 60 tūkstošus kilometru (tas ir
aptuveni pusotru reizi apkārt pasaulei),
senioriem izveidodas ap 200 frizūru un
izmazgātas gandrīz 3 tonnas veļas! Un
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Latvijas Samariešu apvienības Skrundas nodaļas darbinieki - (no kreisās) Guna Grundmane, Gundars Ivāns,
Melita Buholca, Lolita Grīnvalde un Ilze Vīnvalde.
tas noteikti nav viss – tāpat Samariešu
brigādes darbinieki palīdzēs:
•tikt galā ar dažādiem mājas darbiem,
ja tas ir nepieciešams - sanest malku,
uzkopt istabu, iznest atkritumus, atnest
no veikala pārtiku, zāles, sīkpreces,
pagatavot ēdienu, nomazgāt traukus,
nomazgāt logus;
•ar pašaprūpi, ja ir kļuvis grūti parūpēties pašam par sevi – nomazgāties,
apgriezt matus un nagus, noskūt bārdu,
pareizi lietot ārsta izrakstītos medikamentus, izsaukt ārstu vai nokļūt līdz
medicīnas iestādei;
•atveseļoties pēc smagas slimības,
arī ja nepieciešama īpaša kopšana vai
procedūras, ko neprot veikt neviens no
tuviniekiem;
•nodrošināt specializēto transportu, ja
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tas nepieciešams;
•radīt drošības sajūtu un nodrošināt
24 stundu ikdienas saziņu ar „Drošības
pogas” palīdzību - īpašu saziņas sistēmu
ar signālpogu, kas atrodas aprocē vai
kulonā. Drošības poga ir ērta lietošanai
– atliek piespiest signālpogu un informēt
par to, kas atgadījies. Signāls diennakts
zvanu centrālē nonāk no jebkuras vietas
dzīvoklī vai mājā.
Pakalpojumu „Samariešu atbalsts
mājās” var saņemt ar savas pašvaldības
sociālā dienesta nosūtījumu. Sociālajā
dienestā ir jāvēršas ar iesniegumu un tur
speciālisti izvērtēs cilvēka nepieciešamību pēc pakalpojuma, vadoties pēc īpaši
izstrādātiem kritērijiem. Ja pakalpojums
tiek piešķirts, tad tas ir bezmaksas. Ja
sociālā dienesta apmaksāta mājas aprūpe kāda iemesla dēļ tiek atteikta, taču
aprūpi mājās vai kādu citu pakalpojumu
vajadzētu, par iespējām to saņemt un
izmaksām var zvanīt „Samariešu atbalsta
mājās” Skrundas nodaļas vadītājai Lolitai Grīnvaldei pa t.25691384.
Kopš rudens „Samariešu atbalsts mājās” piedāvā arī dažādas medicīniskās
procedūras, ko pēc ģimenes ārsta nosūtījuma un ārstējošā ārsta norādījumiem
var veikt mājas apstākļos, ievērojot
katra pacienta individuālās vajadzības.
Vadoties no ģimenes ārsta nosūtījuma,
tagad Skrundas novada iedzīvotājiem ir
pieejama bezmaksas medicīniskā aprūpe
mājās. Pacientam ir jāapmaksā tikai
medikamentu un pārsienamo materiālu
iegāde. Samariešu medicīnas māsa var
veikt injekcijas vēnā, muskulī, ādā, zemādā, sistēmu vēnā, kā arī pārsiešanu, ja
ir izgulējumi pēc traumām, apdegumiem
vai operācijām. Tāpat iespējams veikt
šādas procedūras - urīnpūšļa kateterizācija, urīnpūšļa katetra kopšana, klizma
(tīroša/zāļu), asinsspiediena, pulsa mērīšana, cukura līmeņa noteikšana, asins
noņemšana analīzēm.
Ja cilvēkam ir bijušas traumas, tad
samariešu aprūpes brigāde var palīdzēt
aprūpē, lai mazinātu sāpes, palīdzētu
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pārvietoties, veicinātu patstāvību, aktivizētu pacientu, kontrolētu urīnpūšļa un
zarnu trakta darbību. Tāpat iespējams
sniegt aprūpi mājas apstākļos pacientiem
pēc operācijām un dažādām slimībām
- novērst pēc operācijas diskomfortu
un mazināt sāpes, veikt brūču aprūpi,
izpildīt ārsta noteiktās medicīniskās procedūras, veikt diētas kontroli un korekciju, kontrolēt urīnpūšļa un zarnu trakta
darbību, veikt un nodrošināt higiēnas
pasākumus, izgulējumu profilaksi, kā arī
izskaidrot pacientam un viņa ģimenes locekļiem pareizu medikamentu lietošanu.
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” pastāv jau vairāk nekā 23 gadus
un ir viena no lielākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, nodrošinot
izglītības, sociālos un medicīnas aprūpes
pakalpojumus, kā arī īstenojot vairākus
labdarības projektus. Latvijas Samariešu
apvienības mērķis ir palīdzēt dzīvot. Domājot par cilvēkiem, kuri dzīvo nomaļi
no pilsētu centriem, Latvijas Samariešu
apvienība uzskata, ka pakalpojumam ir
jādodas pie cilvēka, nevis otrādi. Ja cilvēka pastāvīgā dzīvesvieta ir laukos, tad
tas nedrīkst būt kā sods vai pazemojums.
Ja aka ir pagalmā vai „sirsniņas māja”
aiz stūra, bet spēka vairs nav tik daudz,
tad tam nevajadzētu būt iemeslam, lai
pārceltos uz aprūpes centru vai viens
pats cīnītos par izdzīvošanu. Jau tagad
ir aplēsts, ka 10-35% no visiem pensijas vecuma cilvēkiem dažādās vecuma
grupās ir nepieciešama palīdzība. Pie
tam šis stāsts nav par nākotni, bet jau
par šodienu – par mūsu tēviem, mātēm,
vectēviem un vecmāmiņām, par tiem,
kuri ir pārdzīvojuši karu un sociālismu,
kuri nevarēja uzkrāt lielas pensijas, kuri
ir iemācījušies paciest un klusēt. Bet arī
viņi ir pelnījuši mūsu cieņu un iespēju
ilgi dzīvot savās mājās.
Teksts - Lolita Grīnvalde,
Latvijas Samariešu apvienības
Skrundas nodaļas vadītāja
Foto - Ieva Benefelde
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Ziemassvētku
labdarības koncerts

Skrundas vidusskolas kolektīvs ielūdz
vecākus un visus Skrundas novada iedzīvotājus uz Ziemassvētku labdarības
koncertu 18. decembrī pl.10.00 Skrundas
kultūras namā. Koncerta laikā būs arī
akcija „Eņģeļi pār Latviju”. Ikviens, kurš
vēlēsies, varēs ziedot līdzekļus Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcai. Koncertā piedalīsies Skrundas vidusskolas
pašdarbības kolektīvi un Skrundas bērnu
mūzikas skolas jaunie mākslinieki.

Pateicas par
dāvinājumu!

28. un 29. novembrī ar U-17 meiteņu startu Daugavpilī noslēdzās Latvijas Volejbola Federācijas organizētās 2015. gada sacensības “Kausa izcīņa” volejbolā.
Apvienotā Skrundas un Kuldīgas meiteņu komanda (treneres: Rudīte Kronlaka
un Ieva Ņečiporuka) izcīnīja bronzas medaļas, fināla spēlēs uzvarot divas Rīgas
Volejbola skolas komandas, bet sīvā cīņā piekāpjoties Daugavpils sporta skolas
vienaudzēm. Pavisam šajā vecuma grupā startēja 15 komandas.
LVF “Kausa izcīņa” notika 7 vecuma grupās. Skrundas un Kuldīgas apvienotās
meiteņu komandas startēja 5 vecuma grupās, U-13 grupā izcīnot 3. vietu, U-14
grupā – 4. vietu, savukārt U-15 grupā un U-16 grupā meitenes ierindojās augstajā
2. vietā. Attiecīgā vecuma grupā medaļas saņēma Arika Velde, Sindija Balandīna,
Krista Balgalve, Laura Keita Danenbega, Uva Eglīte, Arta Pole, Ance Jegore, Līna
Dzene, Ieva Zute, Agija Ankevica, Jolanta Aina Stepanoviča, Rūta Linde, Beāte
Paula Rudzīte, Alise Dorbe, Dārta Meija, Beāte Bauermeistere, Anija Jurdža, Ariana
Freiberga (trenere Rudīte Kronlaka).

Skrundas novada pašvaldība un tās
pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņš” pateicas SIA “Linde Pārtika”
valdes loceklim Kasparam Bergmanim
par dāvinājumu – bruģakmeni, kas
ieklāts bērnudārza iekšpagalmā veco,
nokalpojošo betona plākšņu vietā. Veicot A9 posma rekonstrukciju Skrundā,
ietvē gar veikalu ELVI pēc tehniskā
projekta risinājuma tika iebūvēts jauns
bruģakmens. Tā kā iepriekš veikala
būvniecības laikā ieklātais bruģis bija
SIA “Linde Pārtika” īpašums, pašvaldība
sazinājās ar toreizējā ELVI īpašnieku
Kasparu Bergmani un lūdza demontēto
bruģakmeni dāvināt pašvaldībai, lai to
otrreizēji varētu izmantot kādā pašvaldības infrastruktūras objektā. Uzņēmējs ar
prieku piekrita šādam risinājumam, par
ko sakām lielu paldies!

Pateicība

Raņķu folkloras kopa pateicas Guntai
Svarai par regulāru amatierkolektīva
nogādāšanu uz pasākumiem. Folkloras
kopa novēl Guntai veiksmīgu, gaišu un
notikumiem bagātu 2016. gadu.

Par anonīmo
alkoholiķu sapulcēm

No 10.decembra AA (anonīmie alkoholiķi) pārtrauc savas regulārās sapulces
AADC.
AL-Anon pašpalīdzības grupas (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir
skārusi tuva cilvēka pārmērīga alkohola
lietošana) tikšanās Alternatīvās aprūpes
dienas centrā, Kalēju ielā 4, Skrundā
(kontaktpersona Rita, 29657347).

Par sadzīves
atkritumiem

Teksts un foto: Rudīte Kronlaka, trenere

Pagastu pārvaldes ziņas
Nīkrāces pagastā

Novembra mēnesī Nīkrāces pagastā ar algoto sabiedrisko darbu strādnieku
palīdzību pabeigts sakopt pagasta centrs Dzelda, Lēnu ciema centrs, kā arī visas
pagasta kapsētas. Kapsētās notikušas mirušo atceres dienas un svecīšu vakari. Pabeigta arī malkas sagatavošana pašvaldības tukšo dzīvokļu apkurei daudzdzīvokļu
mājās, savukārt Dzeldā, Ziedu ielā – 3, iegādāta un uzstādīta jauna centrālās apkures
krāsns. Gan Nīkrāces pamatskola, gan citas pašvaldības iestādes čakli gatavojas
Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, izgatavojot un izvietojot rotājumus.
Informāciju sagatavoja - Benita Lielāmere,
Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja

Raņķu pagastā

Skrundas novada pašvaldība informē, ka nodokļu izmaiņu dēļ atkritumu
apsaimniekotājs SIA „Eko Kurzeme”
no 2016. gada 1.janvāra paaugstina
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No nākamā gada maksa par
1 m3 sadzīves atkritumu bez PVN būs
8,88 EURO.

Sācies Skrundas
atklātais čempionāts
volejbolā vīriešiem

Novembra nogalē Skrundas vidusskolas sporta zālē sācies Skrundas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem.
Čempionāts tiek rīkots jau 16. gadu pēc
kārtas! Šī sporta veida popularitāte ir
raksturīga mūsu mazpilsētai, jo Skrundas čempionāts atšķiras no citiem ar to,
ka tajā starp pieredzējušām volejbola
komandām pieredzi gūst arī jauniešu
komandas no Kuldīgas sporta skolas
filiāles Skrundā. Tā tas ir bijis vienmēr,
un tāpēc jo īpašs gandarījums, ka šiem
jaunajiem volejbolistiem pēc kāda laika
izdodas kļūt arī par Skrundas čempioniem. Šogad par čempiona titulu cīnīsies
septiņas komandas. Prieks, ka komandas
uz Skrundu brauc spēlēt no Kuldīgas,
Saldus, Dunalkas, Īvandes un pat no
Liepājas. Sekojiet līdzi informācijai
par spēļu norises laiku www.skrundasnovads.lv, nāciet un atbalstiet savējos!
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U-15 grupas meitenes. Pirmajā rindā no kreisās: Rūta Linde, Beāte Paula
Rudzīte, Agija Ankevica. Otrajā rindā no kreisās: Keisija Dina Hausmane,
Beāte Bauermeistere, Dārta Meija, Jolanta Aina Stepanoviča, Alise Dorbe,
Petra Ņečiporuka (Kuldīga).

Šķiet, ka tikai nesen aizvadījām Latvijai nozīmīgākos svētkus – Lāčplēša dienu un
Latvijas dzimšanas dienu. Tas bija laiks, kad raņķenieki sasparojās sporta spēlēm,
kad ikviens varēja pārbaudīt savas spējas dažāda veida šaušanā un parādīt veiklību.
Svinīgajā Latvijas dzimšanas dienas pasākumā pulcējās ievērojams skaits raņķenieku, lai pabūtu kopā, ieklausītos dziesmās un dzejas rindās, lai godinātu ar atzinības
rakstiem atsaucīgākos un darbīgākos raņķeniekus. Nupat jau klāt Ziemas skaistākie
svētki. Arī Raņķos, tāpat kā visur, tiek domāts par pagasta rotu. Drīz vien pagasta
teritorijā būs sastopami Rūķi un Ziemsvētku vecītis un svētku eglīte iemirdzēsies
rotās. Un Ziemsvētku vecītis gaidīs ciemos ikvienu - gan lielu, gan mazu.
Informāciju sagatavoja - Ritvars Stepanovs,
Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs

Rudbāržu pagastā

Savu ritējumu ir uzsācis gada noslēguma mēnesis. Pašreiz noslēdzas arī šī gada
plānotie darbi. Ir pabeigti darbi pie pagasta autoceļa Kānes – Garīkas ceļa seguma
un caurtekas atjaunošanas. Vēl tikai ir atlikusi koku zaru izzāģēšana, kas traucē gan
zemniekiem, gan autobusiem, braucot uz tūrisma apskates vietu „Garīkas”. Pašreiz
darbi notiek pie koku zaru izzāģēšanas autoceļā Rudbārži – Sieksāte. Top jaunas
durvis pagasta garāžai. Gatavojamies svētku egles iedegšanai.
Informāciju sagatavoja – Dzintra Veģe,
Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja

Melngalvju nama Ziemassvētku egli kopā ar Valsts prezidentu
iededz arī ģimene no Skrundas novada

16 ģimenes no visas Latvijas kopā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un
Ivetu Vējones kundzi 9.decembrī iededza Ziemassvētku egli pie Melngalvju nama.
Tradicionālajā egles iedegšanas pasākumā piedalījās ģimenes, kuras ir stipras,
kuplas, aktīvas un radošas. Tās pēc Valsts prezidenta aicinājuma izvirzīja Latvijas
Pašvaldību savienība. Ģimenēs aug trīs līdz astoņi bērni, arī aizbildnībā esoši un
audžubērni. “Man ir patiess prieks turpināt iepriekšējo Latvijas prezidentu iedibināto
tradīciju un pirmssvētku gaisotnē tikties ar ģimenēm, kuras ir paraugs un iedvesmas
avots daudziem citiem - ģimenes locekļi ir sabiedriski aktīvi un atsaucīgi savu pilsētu
un novadu iedzīvotāji. Savstarpējais atbalsts, uzticība un nesavtīga mīlestība - tie ir
ģimeņu raksturojošie vārdi, kurus nereti lasām pašvaldību atsūtītajos pieteikumos,”
atzīst Raimonds Vējonis. Piedalīties svinīgajā pasākumā Melngalvju namā tika
aicināta Hopneru (Hoeppner) ģimene no Skrundas novada.
Valsts prezidenta kancelejas Preses dienests
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Biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne (pa labi) un
asistente personām ar invaliditāti Janīna Vitkauska.
Ir klāt Adventes laiks - laiks gaišām domām, labam noskaņojumam, pārmaiņām
sevī un garīgo vērtību izzināšanai. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo savi
grēki un jāpiedod. Esam aizdeguši jau otro svecīti Adventes vainagā, un es gribu
cerēt, ka katrs esam pie sevis pārdomājuši aizvadīto gadu un lūgušies.
Allaž Advente un Ziemassvētki kļūst par tādu kā akciju, uz kuru cilvēki sarosās,
it kā nomaksā labākas izturēšanās, mīļuma un laipnības ziedošanas artavu un tad
atgriežas atpakaļ savā sūrajā ikdienā un pelēcībā. Tā tam nevajadzētu būt. Katram
Adventes laikam vajadzētu cilvēkus darīt gaišākus.
Manas ikdienas aktivitātes norit Nīkrāces pagastā. Ikdiena neļauj iestigt rutīnā,
allaž ir jauni izaicinājumi un iespējas. Es ļoti novērtēju tos cilvēkus, ar kuriem man
kopā jāstrādā. Ar lepnumu varu teikt- esam laba komanda! Un komandā visi darbi
rit ātrāk, raitāk un labāk. Spējam viena otru pamudināt, iedvesmot un uzjautrināt.
Tomēr šoreiz vēlos runāt arī par savas organizācijas “Ventas krasti” ieguldījumu
Skrundas novadā. Man kā biedrības vadītājai vienmēr ir gribējies, lai apkārtējiem
būtu labi, komfortabli, ērti un droši. Lai mani ieskauj cilvēki, kas prot pateikt paldies
un novērtēt to, ko daru. Un priecē, ka tādi ļaudis mūsu novadā ir.
Šajā Adventes laikā es ar lepnumu varu teikt, ka biedrība ir kā mazais sociālais
uzņēmējs, kas nodarbina jau trīs personas ar invaliditāti. Šie ir mūsu novada ļaudis,
kas ir bijuši bezdarbnieki un savas veselības stāvokļa dēļ nav varējuši atrast algotu
darbu. Nu šie cilvēki strādā pašvaldības iestādēs un palīdz pildīt tos pienākumus, kur
citos gadījumos būtu vajadzība algot papildus cilvēkus. Mēs esam kaut nedaudz,
bet tomēr mazinājuši bezdarbu un atvieglojuši pašvaldības finanšu slogu.
Cenšos palīdzēt organizācijām un interesentiem ar savu padomu, kā uzrakstīt
projektu, kā sagatavot atskaites, kā novadīt pasākumu un kā veikt brīvprātīgo darbu.
Cilvēki zina, ko vēlas un nekautrējas jautāt, un tad, kad Tu jautā, Skolotājs rodas!
Man patīk, ka cilvēki ir kļuvuši atvērtāki un zinošāki, prot pasniegt idejas un domā
arī par citiem. Pozitīvi, ka cilvēki ieteikumos ieklausās un sāk savu dzīvi pārveidotvingrot, pareizi ēst, dzert ūdeni, utt.
Man ir gandarījums, ka organizācijas aktivitātes ir ievērotas un novērtētas. Izsaku
milzīgu paldies visiem tiem labajiem cilvēkiem, iestādēm un organizācijām, kas
biedrību ieteica balvai Tiesībsarga biroja izsludinātā konkursā “Gada balva personu
ar invaliditāti atbalstam”. Tajā nominācijā “Nodarbinātības veicinātājs” ieguvām
atzinības rakstu.
Novēlu, lai Jums ikvienam mājās, darbā un ģimenēs būtu gaiši, silti un mīļi šie
gaidītie svētki! Lai katrs atrod sevī spēku mainīties, un tad arī pasaule mainīsies!
Lai labie darbi un domas sasniedz mērķi!
Teksts - Inese Ivāne, biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja
Foto - Ieva Benefelde

Daudzbērnu ģimenes tiek aicinātas
piedalīties ideju konkursā

Biedrības “Ascendum” bērnu kultūras projekts “Garā pupa” aicina daudzbērnu
ģimenes piedalīties konkursā, kurš jau trešo gadu tiek organizēts sadarbībā ar auto
preču un piederumu vairumtirdzniecības uzņēmumu “Getz Bros.&Co. (Latvia)”.
Iesūtot ideju aprakstu par to, kā ģimenē esošie talanti, prasmes spētu palīdzēt Latvijai nākotnē, 10 ģimenes janvārī iegūs īpašu iespēju iepazīt Rīgas Doma katedrāli
aizraujošā ekskursijā - ekspedīcijā STUNDA DOMĀ.
Tuvojoties laikam, kad Doma laukumā pie Doma katedrāles notiks pasākumi, kas
pulcēs barikāžu laika atmiņas un stāstus, arī šī konkursa mērķis ir likt vienām no
spēcīgākajām savienībām - Latvijas daudzbērnu ģimenēm aizdomāties par to, kādas
viņiem piemītošas prasmes, talanti un, kādā veidā nākotnē spētu palīdzēt Latvijai
augt par pilsoniski un kulturāli spēcīgu valsti, stiprinot patriotiskās izjūtas. Konkursā
ģimenes jo īpaši aicinātas uzsvērt savu bērnu talantus un prasmes.
Konkursā aicināta pieteikties ikviena daudzbērnu ģimene (trīs vai vairāk bērnu),
aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama biedrības “Ascendum” mājaslapā. Pieteikums konkursam ar norādi “Konkurss ģimenēm” elektroniski jāiesūta anete@
ascendum.lv līdz 2015. gada 29. decembrim (ieskaitot).
Uzvarētāju ģimenēm konkursa ietvaros tiks apmaksāti arī ceļa izdevumi.
Biedrības “Ascendum” bērnu kultūras projekts “Garā pupa” jau trešo gadu
sadarbojas ar uzņēmumu SIA “Getz Bros.&Co. (Latvia)”, piedāvājot aktivitātes,
kas veicina bērnu iesaisti kultūras procesos. 2014. gadā tika rīkots konkurss “Es
būšu nākamais mūziķis”, kura ietvaros divi talantīgi jaunie mūziķi saņēma sev
nepieciešamo mūzikas instrumentu, savukārt pagājušajā gadā desmit ģimenēm tika
dota iespēja apmeklēt sevis izvēlētus kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.
Vairāk informācijas par konkursu: www.ascendum.lv
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2015.gada 26.novembra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

kojošajiem darbiniekiem no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

Dome apstiprināja viena cilvēka uzturēšanās maksu Valtaiķu aprūpes namā:
Skrundas novada iedzīvotājiem - 300.00
EUR mēnesī, citu pašvaldību iedzīvotājiem – 400.00 EUR mēnesī.
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.
Dome apstiprināja Skrundas pilsētas
un Skrundas pagasta attīstības programmu 2016.–2020.gadam un apstiprināja
Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” attīstības programmu no 2016.-2020.gadam
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.9/2015 „Par Skrundas novada
pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu”.
Dome nolēma paaugstināt ar
01.01.2016. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu uz 8.88 EUR par 1 m3
sadzīves atkritumu bez PVN.
Dome nolēma neveikt darba samaksu
Skrundas novada izglītības iestāžu strei-

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome pārdos izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu Lielā ielā 9,
Smilgās, Raņķu pagastā, ar nosacīto
cenu 970.00 EUR, Dome apstiprināja
pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/10
no 11.11.2015.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Aizupji” Rudbāržu pagastā zemes ierīcības projektu
saistībā ar zemes vienības sadalīšanu,
Dome apstiprināja 02.11.2015. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Dejas” Nīkrāces pagastā un
piešķīra atdalāmām zemes vienībām 1.3
ha platībā un 7.3 ha platībā nosaukumu
„Jaundejas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320; zemes gabalu
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība. Paliekošām zemes
vienībām 4.1 ha platībā un 9.4 ha platībā
atstāja nosaukumu „Dejas”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV- 3320;

zemes gabalu lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome uzņems bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz
Skrundas novada pašvaldības vārda
dzīvokli Kuldīgas ielā 11-5, Skrundā.
Dome precizēja zemes vienībai adresi
„Ceļmalas”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326 un zemes vienībai
adresi „Ventas”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome izmainīja zemes vienībai „Dižnoras” Skrundas pagastā 4.31 ha platībā
zemes lietošanas mērķi no 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība uz 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome apstiprināja 27.08.2015. izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
par nekustamo īpašumu „Robežnieki”
Raņķu pagastā. Dome piešķīra atdalāmai zemes vienībai 0.3 ha platībā jaunu
nosaukumu un adresi „Jaunrobežnieki”,
Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV3326; zemes gabala lietošanas mērķis –
1201 – ar maģistrālajām elektropārvades
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2015
„Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to
paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu”
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Skrundas novada pašvaldība publicē Skrundas novada domes pieņemtos saistošos
noteikumus un to paskaidrojuma rakstus.
2. Noteikt, ka Skrundas novada pašvaldība Skrundas novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstus publicē Skrundas novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pa2015.gada 06.novembrī stājās spēkā 2015.gada 08.oktobra likums „Grozījumi likumā
matojums
„Par pašvaldībām””. Minētā likuma 3.punkts paredz, ka novada dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Pārejas punktu 34.punkts
nosaka, ka novada dome 45.panta piektajā daļā minēto prasību par saistošo noteikumu
publicēšanas vietas noteikšanu izpilda līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Skrundas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti tiks publicēti Skrundas novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”.

3. Saistošo noteikumu projekta
ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Saistošo noteikumu projekta
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

5. Saistošo noteikumu projekta
ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav

6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav
ar privātpersonām
notikušas.
Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece

gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve. Paliekošai
zemes vienībai 19.4 ha platībā atstāja nosaukumu un adresi „Robežnieki”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, LV- 3326;
zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma izsniegt SIA „BL Monolīts” Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts-grants, smilts
atradnei „Jaunliekmaņi”, kas atrodas
zemes īpašumā „Jaunliekmaņi” Nīkrāces
pagastā. Dome noteica, ka atļauja derīga
līdz 2040.gada 8.septembrim.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas Skrundas
novadā dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personas, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā.
2 personām dome piešķīra dzīvojamās
telpas, slēdzot īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, 11 personām pagarināja dzīvojamās telpas īres līgumus, 1 personai
atļāva mainīt dzīvojamo telpu, slēdzot
īres līgumu uz sešiem mēnešiem, ar 2
personām pārtrauca īres līguma tiesības
uz dzīvojamo telpu Skrundas novadā, bet

3

dzīvoklim Dārza ielā 4-8, Skrundā, ar
01.11.2015piešķīra sociālā dzīvokļa statusu. 5 personām dome anulēja Skrundas
novadā deklarētās dzīvesvietas.

2015.gada
16.novembra
domes ārkārtas
sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma piedalīties Latvijas
un Šveices sadarbības programmas
līdzfinansētās programmas „Atbalsts
jaunatnes politikas attīstībai attālos vai
mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” komponentprojektā
„Multifunkcionālas jaunatnes iniciatīvu
centra izveidošana jauniešiem Skrundas
novadā, Skrundā”. Projekta kopējās
izmaksas ir 160 000 EUR (viens simts
sešdesmit tūkstoši euro, nulle centi),
pašvaldības līdzfinansējums ir 35.8%
no kopējām projekta izmaksām, kas ir
57 329.84 EUR.
Informāciju sagatavoja Kristīne Vērdiņa

Palielinās atbalstu
vistrūcīgākajiem cilvēkiem

Turpmāk ikvienam cilvēkam, kuram
piešķirts trūcīgas personas statuss vai
kurš nonācis krīzes situācijā, ar Eiropas
Savienības atbalstu būs pieejams gan
pārtikas palīdzības komplekts, gan arī
gatava maltīte (t.s. zupas virtuvēs).
Šāda rīcība nepieciešama, lai palielinātu
pārtikas atbalstu vistrūcīgākajiem cilvēkiem, kā arī sniegtu pārtikas atbalstu
tiem cilvēkiem, kuriem nav iespēju no
saņemtajiem pārtikas komplektiem pagatavot siltu maltīti, informē Labklājības
ministrija (LM).
Iepriekšminēto paredz 8. decembrī
valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru
kabineta noteikumos par Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām 2014.-2020. gada plānošanas
periodā īstenošanu.
Tas nozīmē, ka Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) būs tiesības izsludināt
atsevišķu partnerorganizāciju atlasi
maltīšu nodrošināšanai.
Vienlaikus, vienkāršojot kritērijus,
pēc kuriem pašvaldība identificēs krīzes
situācijā nonākušos cilvēkus, plašāks
cilvēku loks varēs saņemt fonda atbalstu. Turpmāk sociālais dienests fonda
atbalsta saņemšanai izsniegs izziņu
gadījumos, kad cilvēkam nepieciešams
nekavējošs atbalsts, individuāli izvērtējot cilvēka situāciju un iemeslus, kāpēc
viņš ir nonācis krīzes situācijā.
Tajā pašā laikā precizēti pārtikas preču

komplektēšanas nosacījumi. Pārtikas
komplektos papildus līdzšinējiem pārtikas produktiem ievietos arī sautētās
liellopu gaļas konservus, olu pulveri
un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat
paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes pagatavošanai. To saņems
partnerorganizācijas, kas nodrošina
zupas virtuves pakalpojumu. Jaunā satura komplektus varēs saņemt pēc jaunā
pārtikas palīdzības piegādes publiskā
iepirkuma noslēgšanās, sākot no 2016.
gada 1. jūnija.
2015. gada mācību piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem
no 5 līdz 16 gadiem varēs saņemt līdz pat
2015./2016.mācību gada beigām, tas ir,
līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada
un turpmāko gadu mācību piederumu
komplektus varēs saņemt vienu reizi
konkrētā kalendārā gada laikā.
Līdz 2015. gada 1. oktobrim fonda
līdzfinansēto pārtikas, higiēnas un saimniecības preču atbalstu šogad saņēmuši
gandrīz 70 000 vistrūcīgāko cilvēku,
saņemot kopumā 190 tūkstošus pārtikas
paku un 33 tūkstošus higiēnas un saimniecības preču paku.

uzsākšanu. Skrundas novada pašvaldības
policija izsaka pateicību jaunietei par
atbildību, ziņojot par šādu situāciju, jo,
iespējams, tika izglābta vīrieša dzīvība.

nodarījis dažādus zaudējumus. Uzsākta
administratīvā lietvedība. Savukārt kāds
Skrundas veselības un aprūpes centrā
pieklīdis bezsaimnieka kaķis aizvests
uz Saldus dzīvnieku patversmi. Nīkrāces
pagastā Dzeldā kāds svešs klaiņojošs
suns savainoja trīs aitas. Aizbraucot
uz notikuma vietu, noskaidrota suņa
īpašniece un uzsākta administratīvā
lietvedība. Saņemta informācija arī par
kādu Skrundā pazudušu suni.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581,
29538825, marika.kupce@lm.gov.lv

Skrundas novada pašvaldības policija ziņo par paveikto no 2.līdz 30.novembrim
Apseko novada
teritoriju

Novērš pārkāpumus

Novembrī vairākkārt apsekota novada
teritorija. Viena no vietām, kur pašvaldības policija iegriezusies bieži – bijusī
Skrundas Profesionālās vidusskolas
teritorija. Tāpat īpaši uzmanība pievērsta
bijušās Skrundas kara pilsētiņas apsekošanai. Novembrī ar īsu laika atstatumu
te vairakkārt izcēlies ugunsgrēks. Par to
informēta arī Valsts policija. Kādā no
apsekošanas reizēm kādā privātīpašumā
Skrundā konstatēta, iespējams, nesaskaņota būvniecība. Informācija nodota
Skrundas būvvaldei.

Meklē personas

Kāda persona meklēta par dzīvošanu
bez personu apliecinoša dokumenta un
dzīvesvietas nedeklarēšanu. Noskaidrota
un informācija nodota Valsts policijai
par kādas meklēšanā esošas personas
iespējamo atrašanās vietu.

SKRUNDA

Kādai personai izteikts brīdinājums
par smēķēšanu autoostā, nepiemērotā
vietā. Saņemta informāciju par kādiem
jauniešiem Dzeldā, kuri pie autoostas
gružo un skaļi uzvedas. Viņiem tika
izskaidrota apstākļu būtība un to sekas.
Saņemtas vairākas sūdzības, ka skolās
tiek aizskarti skolēni. Vienā no reizēm
pēc apstākļu noskaidrošanas veiktas
pārrunas ar iesaistītajām personām, citā
reizē konflikts jau bija atrisināts. Skrundā profilaktiskā reida laikā aizturēta kāda
persona, kas atradās sabiedriskā vietā
alkohola reibumā. Uzsākta administratīvā lietvedība. Savukārt Dzeldā kāds
vīrietis savā dzīvoklī trokšņoja un traucēja kaimiņus. Vīrietis par pārkāpumu
brīdināts. Noskaidrotas arī kādā kautiņā
dzīvoklī Skrundā, Liepājas ielā, iesaistītās personas un par notikušo informēta
Valsts policija.
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Guļ publiskās vietās

Kādā Skrundas mājas kāpņu telpā
atrasts guļošs Liepājas iedzīvotājs, kurš
turpat bija pārlaidis arī nakti. Pie vīrieša
atradās arī citu, pagaidām nezināmu,
personu personiskās mantas. Konkrētie apstākļi tiek noskaidroti. Savukārt
Rudbāržu pagastā, ceļa posmā Skrunda
– Aizpute, atrasts guļam kāds alkohola
reibumā esošs vīrietis, kas nogādāts savā
dzīvesvietā. Tā kā šādi tika apdraudēta
ceļu satiksmes drošība, tiek lemts par
administratīvās lietvedības uzsākšanu.
Saņemta arī informācija par kādu vīrieti,
kurš Skrundas autoostā guļ zemē. Tika
izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 23.novembrī saņemta informāciju
par kādu vīrieti, kurš Skrundas pagastā
Kušaiņos guļ sniegā. Aizbraucot uz
notikuma vietu, noskaidrots, ka vīrietis
atrodas stiprā alkohola reibumā. Viņš
tika nogādāts savā dzīvesvietā un tiek
lemts par administratīvās lietvedības

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Aiztur zagli

Skrundā, veikalos “Elvi” un “Top” novembrī notikusi zādzība. Abus pārkāpumus izdarījusi viena un tā pati persona.
Vainīgā persona aizturēta un lieta tālāk
nodota Valsts policijai. Nozagtās mantas
tika atgūtas.

Nepieskata
dzīvniekus un
mājlopus

Pēc saņemtas sūdzības, ka Raņķu
pagastā klaiņo divi nepieskatīti suņi,
atrasti suņu saimnieki un izskaidroti
likumi par dzīvnieku turēšanu un sekas
par likuma neievērošanu. Raņķu pagastā arī kādā īpašumā pieklīdis svešs,
apmēram 30 mājlopu liels ganāmpulks

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Konflikti ģimenēs

Kāds Skrundas iedzīvotājs sūdzējās
par kārtējo ģimenes konfliktu. Aizbraucot uz notikuma vietu, konflikts tika
atrisināts. Risināti arī citi konflikti, kas
radušies iedzeršanas laikā.
Ziņojumu sagatavoja
Ģirts Miksons, Skrundas
pašvaldības policijas inspektors
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www.skrundasnovads.lv

Lai Ziemassvētku prieks, miers un
mīlestība pavada Jūsu nākamo gadu,
palīdzot domāt labas domas un darīt
labus darbus!
SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” vārdā - valdes locekle
Guna Skrebele.

Nāk Ziemassvētki no sniegota sila
Un baltu mieru pār pasauli klāj,
Un debesis svēta ikvienu šai naktī,
Kas cerību, gaismu dvēselē krāj.
/K. Apšukrūma/
Priecīgus, baltus un saticības
pilnus Ziemassvētkus vēl Skrundas
novada P/A “Sociālais dienests”

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko Ziemassvētkos zeme debesīs dzied.
Nosargāt sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

Katram no mums ir kāds, ko mīlēt, tādēļ Ziemassvētku laikā centīsimies saviem mīļajiem nosūtīt saules gaismiņu sirdī, labas un gaišas domas, un piedosim
to, kas sen jau ir zaudējis savu nozīmīgumu, bet gruzd dvēselē! Lai gaismas
pilns Adventa laiks!
Gaišus un saskanīgus Ziemassvētkus un lai Jaunais gads nes laimi visās
varavīksnes krāsās!
Rudbāržu pagasta pārvalde

Lai Ziemssvētki un
Jaunais gads
dod sirdij
mīlestības tik daudz,
ka paši to citiem
dāvināt varam.
(K.Apškrūma)
Gaišas domas, možu garu un
lasītprieku saviem lasītājiem novēl
Skrundas novada bibliotēkas!

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam Laimīgiem būt!
/ L. Brīdaka/

Lai katrā ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma un katram sirdī ieplūst
Ziemassvētku miers! Vēlu labestīgus un gaišus Ziemassvētkus! 2016.
gadā novēlu ticību sev un savai veiksmei ! Gribu pateikt paldies
visiem Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījušies gan
pašdarbībā, gan sporta pasākumos, gan arī veikuši brīvprātīgo darbu
visas sabiedrības labā! Novēlu pašvaldības visu iestāžu darbiniekiem
izturību, spēku un veselību Jaunajā gadā!
Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere
Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt.
Nebaidīties iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu,
Noglāstīt vaigu klusumam
Un plaukstošam mieram.
(M. Laukmane)
Lai svētku prieks un gaišās domas pārtop saskaņā un
saticībā, kas sēj mieru katrā ģimenē un katrā mājā!
Raņķu pagasta pārvalde

Novada dzimtsaraksts ziņo
Novembra mēnesī Skrundas novadā piedzimuši 3 mazulīši:
puisītis un 2 meitenītes:
Diānas un Andra Viļumsonu ģimenē piedzimis trešais bērniņš
- meitiņa Annija.
Ingūnai Mazbergai un Guntim Sīpolam otrais bērniņš - dēliņš
Kalvis.
Gunai Auziņai un Mārim Bružam otrais bērniņš - meitiņa Elīna.
Lai mazuļiem laba veselība un vecākiem daudz mīlestības viņus audzinot! Apsveicam!

2015.gada 11.decembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

12.decembrī pl.16.30 Skrundā lielais RŪĶU gājiens. Tikšanās pie Skrundas
novada Domes. Līdzi jāņem pašdarināti lukturīši. Pl. 17.00 Svētku egles iedegšana
pie Skrundas kultūras nama kopā ar RŪĶIEM un ZIEMASSVĒTKU VECĪTI.
Pēc tam Skrundas kultūras nama vestibilā gaidīs RŪĶI, lai kopā ar bērniem un
vecākiem darbotos radošajās darbnīcās.
19.decembrī pl.17.00 Skrundas kultūras namā Ziemassvētku ieskaņas koncerts „Nakts mani uzrunā”. Piedalās Skrundas novada dziedošie amatiermākslas
kolektīvi - sieviešu koris „Sonante”, senioru koris „Novakars”, sieviešu vokālais
ansamblis „Romance”, vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”, pirmsskolas vecuma
bērnu vokālais ansamblis, bērnu popgrupa „BUMS” un Nīkrāces sieviešu vokālais
ansamblis „Diantus”. Ieeja – bez maksas.
19.decembrī Alternatīvās aprūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes
pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt brilles (ArtOptika). Pieteikšanās pa tālruni
29555933 (Sarmīte).
20.decembrī Skrundas kultūras namā novada pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku eglīte. Pl.12.00- Skrundas novada lauku teritorijas bērniem; pl.14.00
– Skrundas pilsētas bērniem. Skrundas pagasta teritorijas bērniem kursēs transports
– Jaunmuižā pl.11.00, Arodskolā pl.11.10, Kušaiņos pl.11.20, Ciecerē pl.11.30
21.decembrī pl.10.00 Skrundas kultūras namā Alternatīvās aprūpes dienas
centra klienti aicina vecākus, radus, draugus un citus interesentus uz Ziemassvētku
koncertu. Ieeja - bez maksas.
31.decembrī pl.23.30 Jaunā gada sagaidīšana pie Skrundas pulksteņa. Pl. 00.00
– svētku salūts, pl.00.30 – Jaunā gada balle. Ieejas maksa - EUR 3.00.
9.janvārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā novada amatiermākslas kolektīvu
koncerts.
15.janvārī no pl.8.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Laipni lūdzam darba dienās pieteikties pa
tālruni 63321311.
20.janvārī Skrundas kultūras namā 1991.gada barikāžu atceres diena. Pl.17.00
dokumentālā filma „Dainis Īvāns”, pēc filmas – atmiņu stāsti pie ugunskura kultūras nama pagalmā.
23.janvārī pl.14.00 pie Skrundas kultūras nama pasākums „Skrundai - 20”.
27.janvārī no pl.10.00 Pie Skrundas VSAC, Kuldīgas ielā 2, bērnus un viņu
vecākus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas acu ārsts
un bērnu neirologs. Pieteikšanās pa tālruni 63321311 vai personiski Alternatīvās
aprūpes dienas centrā.
29.janvārī Skrundā - Karoga diena, kurā pieminēs 1919. gada 29. janvāra kauju,
kad Skrunda Brīvības cīņu laikā pēc ilgstošas Latvijas armijas atkāpšanās kļuva
par pirmās uzvaras vietu.
30.janvārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā dāmu saksofonistu kvarteta n[ex]
t move koncerts. Biļešu cenas: iepriekšpārdošanā (no 11. janvāra Skrundas bērnu
bibliotēkā) – EUR 5.00, pasākuma dienā – EUR 6.00.

Nīkrācē

12.decembrī pl.11.00 Nīkrāces atpūtas centrā sacensības novusā. Pl.21.00 - balle
kopā ar grupu “Brekši Pekši”. Ieeja – 3.00 EUR, sportistiem – 1.50 EUR.
19.decembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā pirmsskolas bērnu Ziemassvētku
eglīte
16.janvārī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā Kvilinga darbnīca.
22.janvārī pl.19.00 Snēpeles amatierteātris viesosies ar Neretieša lugu “Kam
tiks Pičs”.

Rudbāržos

11.decembrī pl.17.00 Rudbāržu pagasta lielās egles iedegšana/
16., 17. un 18.decembrī Rudbāržu kultūras namā ikgadējais Ziemassvētku
tirdziņš. Visi tirgot gribētāji aicināti pieteikties Rudbāržu pagasta pārvaldē vai pa
tālruņiem 2865194, 29459089 un 29171535.
19.decembrī pl.12.00 Rudbāržu kultūra namā pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
31.decembrī pl.00.30 vecgada balle kopā ar Kārkliņu ģimeni no Kalvenes.

Raņķos

16.decembrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku ieskaņas koncerts
„Ticot, mīlot un gaidot”. Piedalās sieviešu vokālais ansamblis „Romance” un bērnu
popgrupa ‘”Bums” no Skrundas.
18.decembrī pl.21.00 Raņķu pasākumu zālē atpūtas vakars Ziemassvētku
noskaņās kopā ar mūziķi Jāni Kalniņu no Rojas. Omulībai līdzi groziņu un jautru
garastāvokli. Sīkāka informācija pie Aijas.
20.decembrī pl.13.00 Raņķu pasākumu zālē pirmsskolas bērnu eglīte.

Mūžībā pavadīti:
FRICIS GIRVAITIS
JURIS
KAĻĶUKALNS
OLGA ZĪNA
KRAUSAUŠKA
EDGARS KAULIŅŠ

Novembra mēnesī Skrundas Dzimtsarakstu nodaļā laulību
reģistrējuši 3 pāri:
Līga Briņeva un Dāvis Kondratjevs no Kuldīgas un Kristīne,
Kārlis Viļumi no Tukuma reģistrēja laulību svinīgā ceremonijā
Skrundas muižā.
Svetlana un Aigars Reinholdi no Ventspils „jā” vārdu viens
otram teica Skrundas kultūras namā.

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.

29.10.2015.

18.02.1972 .
Ventas iela 15-12, Skrunda

31.10.2015.

20.02.1936.
„Rasas”, Nīgrandes pag., Saldus
novads
04.03.1961.
Pils iela 4-10, Skrunda

13.11.2015.

14.11.2015.

AINA PAVLOVIČA

09.05.1929.
Jubilejas iela 3-1, Rudbārži, Skrundas
nov.

18.11.2015.

JĀNIS GROSIS

28.12.1939.
„Bērziņi”, Rudbāržu pag., Skrundas
nov.

20.11.2015.

ARVĪDS
LAKAČAUSKIS

11.12.1943.
Ziedu iela 4-11, Dzelda, Nīkrāces pag.,
Skrundas n.

22.11.2015.

GUNARS ALFREDS
EGLIŅŠ

13.07.1943.
Jaunatnes gatve 6-300, Kazdanga,
Aizputes nov.

23.11.2015.

Apsveicam jaunās ģimenes!
Laimīgam būt ir tik viegli:
Mīlēt, saprast un viss…

06.08.1924.
Upes iela 18, Skrunda

ELZA
RUMBENIECE
ANNA VARZINSKA

14.03.1929.
Saldus iela 6-6, Skrunda
19.12.1920.
„Valciņi”, Nīkrāces pag., Skrundas
nov.

24.11.2015.
28.11.2015.

