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Labdien, lasītāj!

Iveta Rozenfelde, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Gatavojamies Ziemassvētkiem!

Varbūt kāds ir pamanījis, bet cits ne, 
ar kādu jau esam tikušies, bet ar citu 
vēl tikai tiksimies - nu jau decembri 
varu saukt par trešo mēnesi Skrundas 
novada pašvaldībā, darbojoties 
sabiedrisko attiecību jomā. Es to 
saucu par savu gada notikumu un 
brīnumu, jo šādi dzīves pavērsieni 
dod iespēju iepazīt jaunus cilvēkus, 
citu novadu un iedzīvotājus. 

Lielas vai mazas pārmaiņas, 
tās jebkurā gadījumā ietekmē 
ikvienu - jauns darbs, dzīvesvietas 
maiņa, ģimenes pieaugums vai 
kāds zaudējums, - šie notikumi liek 
pārdomāt, cik gads var būt raibs, 
notikumiem bagāts, cik lielus kūleņus 
un līkločus var mest dzīves ceļš. Tas, 
kā mēs katrs uztveram šīs pārmaiņas, 
ir atkarīgs no mums pašiem, no tā, vai 
mēs esam gatavi pieņemt un virzīties 
tālāk, attīstīties, lai piepildītu sapņus, 
sasniegtu to, pēc kā jau sen esam 
tiekušies, atrast savu vietu. Kā kāds 
tuvs cilvēks reiz teica: “Domām ir liels 
spēks, un tās mēdz materializēties.” 
No sirds tam ticu un novēlu ikvienam 
šajā svētku gaidīšanas laikā domāt 
labas domas un piepildīt savus 
sapņus.

Šis ir gada pēdējais mēnesis, kad 
ikviens pie sevis klusītēm atskatās un 
pārdomā paveikto, to, kas izdevies 
vai mazāk izdevies, kas labs un 
ne tik labs noticis, kas mainījies šī 
gada laikā. Tas ir laiks, kad ar tumsu 
izejam no mājām un līdz ar tumsu 
atgriežamies, taču sirdi šajā gada 
tumšākajā mēnesī silda uz ielām 
iedegtās gaismiņas, svētku rotājumi, 
labie darbi un vārdi.

Noteikti daudzi jau tagad sāk 
domāt par to, kā radīt Ziemassvētku 
noskaņu, kādas dāvanas pasūtīt 
Ziemassvētku vecītim un ko paši 
vēlētos saņemt. Taču ne vienmēr 
dāvana ir galvenā svētku sastāvdaļa 
- svarīga ir kopā būšana, jo tas ir 
ģimenes svētku laiks, kad ir iespēja 
to pavadīt kopā ar tuviniekiem, 
iespēja veltīt laiku sarunām, ko 
ikdienas steigā un mobilo ierīču 
laikmetā bieži vien nedarām. Tāpēc 
aicinu šajos svētkos atlikt malā visu, 
kas var traucēt šo kopā būšanu, 
un izbaudīt laiku, kopā gatavojot 
cienastu, rotājot eglīti, dziedot 
Ziemassvētku dziesmas, skaitot 
dzejoļus, pārrunājot gada notikumus, 
apmeklējot dievkalpojumu. 

N o v ē l u  i k v i e n a m  n o t v e r t 
Ziemassvētku sajūtu, sajust svētku 
sveču siltumu savās mājās un dalīties 
tajā ar sev tuvajiem un mīļajiem, 
domāt gaišas domas un sagaidīt savu 
Ziemassvētku brīnumu!

Līdz ar decembra un Pirmās Adventes 
atnākšanu sācies aktīvs gatavošanās 
laiks Ziemassvētkiem. Šajā laikā pilsēta 
un pagasti tiek ne tikai ietērpti krāšņā 
svētku rotā, bet notiek daudz un dažādi 
pasākumi visā novadā – gan egles rotā-
šanas, svētku egles svinīga atklāšana, 
dažādas rūķu darbnīcas un gājieni, kā 
arī koncerti un Ziemassvētkiem veltītas 
izstādes. 

Šobrīd pakāpeniski Skrundas pilsētā 
tiek izvietoti Ziemassvētku dekori, 
tiek izgaismotas ēkas. Šogad pilsēta 
būs krāšņāka un gaišāka nekā citus 
gadus. Var pamanīt, ka arī iedzīvotāji 
gatavojas Ziemassvētkiem, izrotājot 
skatlogus vai savu māju logus. Lai gan 
sniegs mūs priecēja tikai uz īsu brīdi, ar 
skaistajām gaismiņām varam censties 
sajust un notvert Ziemassvētku sajūtu 
un to tuvošanos. 

Daudzi noteikti pamanīja, ka viens no 
pirmajiem dekoriem bija jau zināmais 
Ziemassvētku briedis ar kamanām pie 
Skrundas autoostas. Nu jau gaismiņas 
parādījušās arī uz stabiem ielu malās, un 
līdz ar egles iedegšanu 8. decembrī va-
ram ar pilnu sparu mesties Ziemassvētku 
gaidīšanas un gatavošanās procesā.

Šis gads ir īpašs ar to, ka iedzīvotājiem 
būs iespēja iegādāties sienas kalendāru 
2018. gadam, kurā izmantoti Skrundas 
Mākslas studijas audzēkņu darbi. To 

varēs nopirkt jau no 20. decembra 
Skrundas novada pašvaldības kasē, un 
cena būs 2.42 EUR. Jāatzīmē, ka šos 
skaistos mākslas darbus iemūžināja Ai-
vita Staņeviča, bet kalendāru maketēja 

Kristīne Vērdiņa.
Ziemassvētkus visvairāk un ar vislie-

lāko nepacietību noteikti gaida bērni. 
Tas nav nekāds noslēpums, ka arī šogad 
pie Skrundas pilsētas un novada lauku 

teritorijas pirmsskolas vecuma bērniem 
ieradīsies Ziemassvētku vecītis, savā 
maisā līdzi atnesot dāvanu paciņas. 
Tāpēc bērniem noteikti jāsagatavojas un 
jāizpilda neliels mājas darbs – jāiemācās 
dzejolītis, ko norunāt pie eglītes.

Ar saldumu paciņu un dāvaniņu šogad 
iepriecināsim arī mūsu novada vientuļos 
seniorus, lai arī viņiem šis Ziemassvētku 
laiks kļūst gaišāks. 

Lai arī šogad Skrundas pilsētas iedzī-
votājus un viesus priecētu zaļsvārce egle, 
tās meklējumos devāmies uz Skrundas 
novada mežu, kurā tika izvēlēta skaista 
un 12 metrus augsta egle. Tā jau uzstā-
dīta ierastajā vietā pie Skrundas kultūras 
nama.  Egles dekorēšanai šogad tika 
iegādāti jauni rotājumi, lai tā būtu īpaši 
krāšņa. Šajā Ziemassvētku laikā tās zaros 
mirdzēs skaistas gaismu virtenes un lās-
tekas, diennakts tumšajās stundās radot 
svētku sajūtu un priecējot garāmgājējus. 
Arī pagastos pamazām parādās Ziemas-
svētku gaismiņas un rotājumi. 

Iedzīvotājiem tiek piedāvāts plašs 
pasākumu klāsts, no kura ikviens var 
izvēlēties sev sirdij tīkamāko – gan ra-
došās darbnīcas jau no 15. decembra, gan 
dažnedažādi koncerti un, protams, tirdzi-
ņi. Sīkāku informāciju par gaidāmajiem 
pasākumiem gan Skrundas pilsētā, gan 
novadā esam apkopojuši avīzes 4. lpp.

Tā kā Ziemassvētki ir īpašs laiks 
kristīgajā pasaulē, tad ikviens aicināts 
apmeklēt gan koncertus, gan dievkalpo-
jumus Skrundas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, kur uzstāsies Liepājas bērnu 
vokālais ansamblis “Gaismiņas”, bērnu 
popgrupa “Bums” un sieviešu vokālais 
ansamblis “Romance”. Savukārt 24. 
decembrī pl.18.00 ikviens aicināts 
uz Ziemassvētku dievkalpojumu un 
Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes 
ansambļa koncertu.

Līdz Ziemassvētkiem vairs nav tālu, 
tie strauji tuvojas, tāpēc aicinām ikvienu 
iedzīvotāju izbaudīt šo laiku, piedalī-
ties pasākumos, līdzdarboties un dāvāt 
prieku apkārtējiem. Radīsim svētku 
sajūtu kopā! 

Teksts - Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto - Ieva Benefelde

Skrundas novada galvenā Ziemassvētku egle 
ar Skrundas komunālās saimniecības darbinieku 
rokām tiek pie svētku rotas.

Jauniešu centrs Ziemassvētku gaidās
Katru nedēļu jauniešu centrā norisinās tematiskas radošās darbnīcas, veicinot ikviena dalībnieka daudzveidīgu prasmju, 

sadarbības spēju un radošuma attīstību. Mācāmies izmantot un kombinēt daudzveidīgus, lielākā vairumā gadījumu - otrreiz 
izmantojamus materiālus. Decembri pavadīsim svētku gaidās. 

Gada nogalē mūsos mājo dāvināšanas prieks. Divas nedēļas pirms Ziemassvētkiem - no 11. līdz 15. un no 18. līdz 22. 
decembrim jauniešu centrā darbosies Dāvanu darbnīca.

Kopīgi iepriecināsim arī seniorus - 18. decembrī pl.15.00 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā jaunieši kopā 
ar senioriem dungos dziesmiņas, priecīgi čalos, ceps piparkūkas un rosīsies radoši.

28. decembrī ir laiks svinēt - atzīmēsim 1 gada jubileju esot jaunajās telpās.
Jaunā gadā jaunas idejas - no 2. līdz 5. janvārim strādāsim pie galda spēles izveides par Skrundas novadu. Nāc ar 

idejām par vietu nosaukumiem, kas būtu jāietver spēlē! Esi viens no...
No 8. līdz 12. janvārim izvirzīsim mērķus un plānosim visu 2018. gadu, radot katrs savu vizualizācijas kolāžu.
Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai:
   • Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
   • Twitter: @SkrundasJ,
   • Instagram: @SkrundasJC!

Sagatavoja Baiba Eversone, Jaunatnes lietu speciāliste
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ĪSUMĀ

Pagastu ziņas
Raņķu pagastā 

Nu jau tradicionāli novembra sākumā Raņķos notika sporta spēles, veltītas Lā-
čplēša dienai. Jau esošās spēļu disciplīnas šogad papildināja jauni pārbaudījumi – 
piepumpēšanās, podu sišana, roku laušanās, viktorīna par Latvijas brīvības cīņām. 
Tika noteikti Raņķu Laimdotas un Lāčplēša titula ieguvēji. Svinīgajā pasākumā, 
veltītam Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, ar atzinības rakstiem tika 
godināti iedzīvotāju izvirzītie atsaucīgākie, darbīgākie raņķenieki, apbalvoti spēļu 
uzvarētāji, Laimdotas un Lāčplēša titula ieguvēji. 

Mēneša sākumā bibliotēkā bija tematiskā izstāde par godu Latvijas Republikas 
99.gadadienai – nozaru literatūra, dzeja, periodika. Novembra otrajā nedēļā Raņķu 
pasākumu zālē bija skatāmi Skrundas mākslas studijas dalībnieku darbi enkaustikas 
tehnikā.  Mākslas studijas vadītāja Dace Kudore decembrī viesosies Raņķos, lai 
demonstrētu šīs tehnikas pamatus un novadītu praktiskās mācības. 

Svecītes Raņķu kapsētās iedzīvotāji tika aicināti nolikt 25.novembrī, kas ir dienu 
pirms oficiālās Mirušo piemiņas dienas. Aicinu izteikt viedokli par Svecīšu vakara 
organizēšanas dienu un veidu! 

Lai arī laiks novembrī mūs nelutināja, strādājām pie teritorijas sakopšanas. Kapu 
un Smilgu ceļiem tika noņemts uzaugums, lai nākamajā gadā varētu atjaunot grants 
segumu. Diemžēl nemitīgās lietavas neļauj nogreiderēt ceļus. Māju pagrabos augstā 

gruntsūdens līmeņa dēļ sāk sūkties ūdens. Tiek meklēti risinājumi ūdens aizvadīšanai.
Informāciju sagatavoja Ritvars Stepanovs, 

Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Nīkrāces pagastā
Latvija mūsu sirdīs ir ik dienu, bet tieši novembrī mēs dzīvojam īpašā pateicībā 

un priekā par neatkarību un brīvību. 
No 6. - 26.novembrim Nīkrāces atpūtas centrā bija skatāma Kārļa Dazarta gleznu 

izstāde. 9.novembrī Nīkrāces atpūtas centrā notika Dzintras Liekmanes grāmatas 
„Nīkrāce cauri gadsimtiem” atvēršanas svētki. 11.novembra vakarā iedzīvotāji tika 
aicināti aizdedzināt svecītes Lēnās pie piemiņas sienas O.Kalpaka bataljona brīvī-
bas cīnītājiem. 15.novembrī tika izrādīta Nacionālā kino centra Latvijas simtgades 
programmas dokumentālā spēlfilma “Ievainotais jātnieks”.

18.novembrī sveicām Latviju 99 gadu jubilejā un parādījām, ka esam aktīva, stipra 
un varoša tauta! Sākām dienu aktīvi un kopīgi izskrējām Latvijas kontūru Nīkrāces 
pagastā. Savukārt vakarā Nīkrāces atpūtas centrā  notika svinīgs koncerts. Pirms 
pasākuma iedzīvotāji aizdedza savas gaišās domas sveci tradicionālajā “Labo domu 
stundā” pie Nīkrāces atpūtas centra. 

Nīkrāces pamatskola, piedaloties Vides izglītības fonda Ekoskolu rīcības dienu 
konkursā cīņā par simpātiju balvu, ne tikai ieguva pārliecinošu uzvaru savā grupā, bet 
bija arī rekordisti auditorijas piesaistē. Vides izglītības fonda komisija novērtēja viņu 
darbu, tāpēc Nīkrāces aktīvā komanda nākamgad siltajā sezonā varēs jauki atpūsties 
Laumu dabas parkā. Nīkrāces pamatskolas komanda piedalījās arī militārajās sporta 
spēlēs Kuldīgā “Spēks un Daile”, kurās ieguva Zemessardzes 45.nodrošinājuma ba-
taljona pateicību par dalību. Nīkrāces pamatskolas skolēnu vecāki projekta ietvaros 
“Ēdam atbildīgi!” tika aicināti uz vecāku sapulci “Mainīsim ēšanas paradumus!” 
Sapulcē piedalījās pārstāvis no Vides izglītības fonda Edmunds Cepurītis.

Novembrī lietavu dēļ pārvalde ir izvietojusi masas ierobežojuma ceļazīmes (7 
tonnas) uz vairākiem pašvaldības ceļiem - Nīkrāce - Mežgaļi, Dzelda - Sudmalkal-
ni, Krastmalas - Vormsāti - Kvāši, Bērzkrogs - Raņķi un Bērzkrogs - Krievkalni.

Ir sācies rudens, diennakts tumšais laiks kļuvis garāks, tāpēc atgādinām, ka, 
pārvietojoties pa ceļiem diennakts tumšajā laikā, gājējiem un velosipēdistiem jābūt 
tērptiem atstarojošā apģērbā.  

 Informāciju apkopoja 
Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Rudbāržu pagastā
Šis rudens mūs nelutina, bet ar lietaino laiku uzliek arvien jaunus pārbaudījumus. 

Klāt gada pēdējais mēnesis. Laiks pārdomāt, kāds tas bijis mums katram, ko esam 
paveikuši.

Varam priecāties par jauno izveidoto bruģi gar māju Jubilejas ielā 7. Par skaisti 
sakopto un izveidoto vietu pie avotiņa, par iztīrīto ozola aleju un pastaigu takām 
parkā. Bērnu rotaļu laukumi ir kļuvuši košāki un patīkamāki bērniem, kā arī Siek-
sātes bērni var priecāties par atjaunotajām šūpolēm pie bibliotēkas. Iespēju robežās 
katru gadu atjaunojam un uzlabojam kādu pagasta ceļa posmu - un šogad tas bija 
ceļš Durbes - Dižtomi. Dzīvojamajai mājai “Ceļmalas” salabota mājas ārsiena. Ir 
iesākts un turpinās darbs par divu daudzdzīvokļu māju siltināšanas. 

Novembrī visās pagasta kapsētās notika svecīšu vakari. Atzīmējām Latvijas 
Republikas proklamēšanas 99.gadadienu ar izveidoto gaismas ceļu no pagasta līdz 
O.Kalpaka Rudbāržu sākumskolai un baudījām koncertu. Pagasta bibliotēkā notika 
grāmatu izstāde ”Romāns tumšiem rudens vakariem”, izstāde “Astrīdai Lindgrēnai - 
110” un novadpētniecības materiālu izstāde “Rudbārži laiku lokos”, kur fotogrāfijās 
un laikrakstu rakstos varēja lasīt un apskatīt agrāk notikušos notikumus.

Vēlos pateikties visiem, kas ar saviem darbiem un labām domām veicinājuši 
mūsu pagasta attīstību. Paldies zemniekiem un lauksaimniekiem, uzņēmējiem, kuri 
neskatoties uz grūtībām, cīnās par savu rītdienu! Paldies pašdarbniekiem, kuri ar 
savu darbību nes Rudbāržu vārdu ārpus pagasta!

Informāciju apkopoja 
Rudbāržu pakalpojuma pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” JAUNUMI
1.Ērtāks veids, kā paziņot ūdens skaitītāju rādījumus
SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” aicina pakalpojumu lietotājus 

reģistrēties sistēmā WinNams, lai nodotu ūdens skaitītāju rādījumus un apskatītu esošā 
mēneša rēķinu, kā arī apmaksātu to. Lai uzsāktu darbu ar sistēmu, ir jāatver Skrundas ko-
munālās saimniecības mājas lapa www.sks.lv un jāspiež poga E-pakalpojumi. Lietotājam 
jāievada: lietotāja e-pasts, parole, ko saņemat savā e-pastā, jāievada arī rēķina numurs 
(pirmā daļa) un kopējā rēķina summa (var būt viens no pēdējo trīs mēnešu rēķiniem).

ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS SISTĒMĀ VARĒSIET NODOT NO 24. 
LĪDZ 28.DATUMAM.

Rādījumus var arī nodot kā ierasts: 1) nosūtot uz e-pastu anita@sks.lv ; 2) darba laikā 
zvanot pa tālruni 63331526; 3) ar rēķina pasaknīti līdz mēneša 28. datumam, iemetot to 
Skrundas komunālās saimniecības pasta kastītē: Skrundā - pie biroja ēkas, Rudbāržos - pie 
katlu mājas, Raņķos - pie veikala, Nīkrācē - pagasta pārvaldes mājā.

2. Kā sadala starpību par ūdens patēriņu mājā?
Mājās, kurām nav kopējo ūdens skaitītāju 
Dzīvokļos bez skaitītājiem aprēķina ūdens patēriņu pēc apstiprinātajām normām. 
Mājās, kurās ir kopīgie ūdens skaitītāji
No mājas kopīgā skaitītāja rādījuma atņem individuālos rādījumus. Starpību sadala uz 

tiem dzīvokļiem: 1) kuros skaitītāju nav; 2) kuros skaitītāji bojāti; 3) kuros skaitītājiem 
beidzies verifikācijas termiņš; 4) kuru īpašnieki nav paziņojuši rādījumus vismaz trīs 
mēnešus; 5) kuru īpašnieki nav ļāvuši veikt skaitītāja kontroli.

Ja visiem dzīvokļiem ir derīgi skaitītāji un reģistrēti rādījumi, tad ūdens patēriņa starpību 
sadala vienādi uz visiem dzīvokļiem mājā, veicot patēriņa korekcijas.

Vai jāpaziņo ūdens skaitītāju rādījumi arī tad, ja nav patēriņa?
Jā. Ja kaut vienam skaitītājam nav reģistrēts rādījums, automātiski šim skaitītājam tiek 

aprēķināts vidējais patēriņš pēc iepriekšējiem trīs mēnešiem. Rādījums jāpaziņo arī tad, 
ja tas ir nulle. Ja rādījums netiek paziņots, vai arī rādījuma vietā ir reģistrēts jebkurš cits 
simbols (piemēram, domuzīme), vai arī rādījums ierakstīts nesaprotami, tad tiek uzskatīts, 
ka šī skaitītāja rādījums nav paziņots.

Par ūdens skaitītāju derīguma termiņu ikviens klients var pārliecināties, saņemot kārtējo 
rēķinu, kurā šī informācija ir norādīta.

Lai risinātu jautājumu par skaitītāju pārbaudi un nomaiņu, lūgums savlaicīgi sazināties 
ar apsaimniekotāju pa tālruni 28009972. Mājās, kurās nav apsaimniekotāja - pa tālruni 
26154604, un informēt par šo situāciju, tādējādi izvairoties no nepatīkamiem pārsteigu-
miem, saņemot kārtējo rēķinu.

3. Atkritumu apsaimniekošana
Maksa par atkritumiem joprojām tiek rēķināta pēc piedeklarēto cilvēku skaita. Lai 

nebūtu pārpratumu, lūdzu ziņojiet, rakstot iesniegumu, par cilvēku skaita maiņu. Datus 
no iedzīvotāju reģistra SIA “Skrundas komunālā saimniecība” saņem 1 reizi gadā.

Skrundas novada pašvaldības policija 
informē par notikumiem novembrī

Apseko īpašumus
Novembrī apsekoti vairāki nesakopti īpašumi, piemēram, Saldus ielā nebija 

savāktas lapas. Tāpat vairākos īpašumos nebija noslēgti līgumi par atkritumu ap-
saimniekošanu. Uzsāktas vairākas lietvedības. 13.novembrī kādā no Kuldīgas ielā 
esošo īpašumu sētām konstatēta izveidota sadzīves atkritumu kaudze, kura tika 
dedzināta. Uzsākta administratīvā lietvedība. Par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas noteikumu pārkāpšanu novembrī uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības. 

Saņem sūdzības 
Kāda sieviete Skrundā, veikalā “Elvi”, ar savu uzvedību traucējusi personāla dar-

bu. 2.novembrī saņemta sūdzība par kādu automašīnu, kura atstāta uz gājēju ietves 
Liepājas ielā. Aizbraucot uz notikuma vietu, esošā situācija novērsta. 13.novembrī 
saņemta sūdzība par izbradātu bioloģisko lauku, kuru ir izbradājuši mājlopi. 23.no-
vembrī saņemta informācija, ka Skrundā, pie veikala “Elvi”, kāda sieviete uzbrukusi 
citai sievietei un izteikusi draudus. Apstākļi tiek noskaidroti. Cilvēki sūdzējušies 
arī par to, ka Skrundā, Amatnieku ielā, pie kādas mājas atkritumu konteinera kāds 
liek klāt savus atkritumu maisus. Apstākļi tiek noskaidroti.

Pārbauda informāciju
2.novembrī tika saņemta informāciju par iespējamu malu zvejniecību Ventā pie 

Saldus un Skrundas robežas. Kopā ar Saldus pašvaldības policiju un Valsts vides 
dienesta  inspektoriem tika pārbaudīta saņemtā informācija un apsekots Ventas 
krasts. 10.novembrī saņemta informācija par pamestu mašīnu Skrundas estrādes 
stāvlaukumā, kura tur stāvējusi jau vairākas dienas.  Mašīnas īpašnieks informēts, 
viņš solījis mašīnu savākt. 

Neievēro kārtību
3.novembrī izteikts mutisks brīdinājums kādai Skrundas iedzīvotājai par sabied-

riskās kārtības traucēšanu. Kāds agresīvs vīrietis 7.novembrī bija jānogādā slimnīcā 
Liepājā. 8.novembrī Skrundas autoostā kāds vīrietis smēķēja tam neparedzētā vietā, 
kā arī sabiedriskā vietā lietoja alkoholu. Uzsākta administratīvā lietvedība. 23.no-
vembrī saņemta informācija no Jaunmuižas pamatskolas par to, ka starp diviem 
skolēniem izcēlies strīds un abi skolā izraisa nekārtības. Aizbraucot uz notikuma 
vietu, situāciju atrisināta.

Bojā īpašumus
6.novembrī saņemts iesniegums par sabojātu ceļa malu uz P116 ceļa. Vainīgās 

personas noskaidrotas. 29.novembrī saņemts iesniegums par zemes lietojumu vai 
īpašumu robežzīmju iznīcināšanu. Uzsākta administratīvā lietvedība. 30.novembrī 
Sieksātē kāds autovadītājs ietriecies ceļa apgaismes stabā, un stabs ir ticis nolauzts. 
Vainīgā persona tiek noskaidrota.

Nepieskata mājdzīvniekus
Kāds neieskatīts suns Raņķos savas dabiskās vajadzības regulāri nokārtojot 

daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpās. Bijusi informācija arī par pieklīdušu 
suni Sieksātē. 

Klaiņojoši dzīvnieki
Vēlamies informēt, ka Skrundas pilsētas teritorijā ir uzradusies klaiņojoša lapsa. 

Atbildīgās institūcijas ir informētas. Lūdzam vecākiem izskaidrot saviem bērniem, 
ka nedrīkst paijāt meža dzīvniekus, kaut arī daži no viņiem nemūk un liekas nekai-
tīgi. 21.novembrī Skrundas novada pašvaldības un Saldus dzīvnieku patversmes 
“OPOSUMS” sadarbības rezultātā Skrundas novadā tika noķerti 16 klaiņojoši kaķi. 
Vēlamies atgādināt, ka vairums gadījumos kaķi sarodas sētās tikai tāpēc, ka viņus 
kāds baro, lai gan kaķis pats par sevi var parūpēties. 

Pārmērīgi lieto alkoholu
9.novembrī saņemts izsaukums Skrundā uz veikalu “Top”, kur vīrietis bija apsē-

dies uz alus stenda un turpat arī aizmidzis. Vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā. 
Tika uzsākta administratīvā lietvedība. Alkohola lietotāji Skrundas novadā sodīti 
vairākkārt. 14.novembrī saņemta informācija par vīrieti, kurš, iespējams, atradās 
stiprā alkohola reibumā un Skrundas vidusskolas telpās ar savu uzvedību traucēja 
skolēniem un skolas darbiniekiem. Vīrietis tika aizturēts un uzsākta administratīvā 
lietvedība. 

Nodrošina kārtību
10.novembrī tika nodrošināta sabiedriskā kārtība Skrundā pastaigu takas atklā-

šanas laikā. 14.novembrī pēc Nīkrāces pagasta pārvaldes lūguma tika pārbaudīti 
vairāki algoto sabiedrisko darbu darbinieki. Nodrošināta sabiedriskā kārtība vairākos 
pasākumos. 

Sadarbojas ar citiem dienestiem
13.novembrī palīdzēts Skrundas sociālajam dienestam slima pacienta pārvešanai 

no Rīgas uz Skrundu.
Zādzības
16.novembrī tika saņemta informācija par zādzību veikalā “TOP”, kur tika nozag-

tas kādas sievietes atstātās mantas, kamēr viņa iepirkusies. Savukārt 17.novembrī 
saņemta informācija par zādzību Skrundā, Robežu ielā, kur no saimniecības ēkas 
ir nozagti vairāki priekšmeti.

Informāciju apkopoja Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors 
Ģirts Miksons. Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Mobilā diagnostika 
13.decembrī no pl.10.00 līdz 17.00 

Skrundā, Kuldīgas ielā 4  (pie Latvijas 
aptiekas), būs mobilā diagnostika. 

Mamogrāfija: ar Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ 
MAKSAS; ar ģimenes ārsta nosūtījumu 
– 2,85 EUR. Rentgens (plaušām, locīta-
vām u.c.): 1 projekcija 6,50 EUR (ģime-
nes ārsta nosūtījums nav nepieciešams).

Kardiogramma - 5.00 EUR (bez 
ģimenes ārsta nosūtījumu). D vitamīna 
noteikšana 4,50 EUR. Lūdzam pieraks-
tīties uz noteiktu laiku pa t. 27020119.

Černobiļas AES
Skrundas novada pašvaldība aicina 

līdz 2018. gada 30.janvārim pieteikties 
piemiņas zīmes saņemšanai iedzīvotājus, 
kas piedalījās Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanā. Kā pieteikties: 1) līdz 
2018. gada 30.janvārim izdrukājiet un 
aizpildiet apliecinājuma iesnieguma 
veidlapu Iekšlietu ministrijas mājas 
lapā. Veidlapas ir pieejamas arī Skrundas 
novada pašvaldībā, kā arī pagastu pārval-
dēs un pilsētas un novada bibliotēkās. 
Aizpildot veidlapu, nepieciešams norādīt 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēša-
nas dalībnieka apliecības izsniegšanas 
datumu un numuru; 2) aizpildītu veid-
lapu aicinām iesniegt Skrundas novada 
pašvaldībā, pagasta pārvaldē, pilsētas vai 
novada bibliotēkā. Sīkāka informācija: 
t.63331555.

“Otra iespēja”
Pateicoties projektam “Otra iespēja”, 

kuru atbalstīja Skrundas novada pašval-
dība, Dzeldas ciemā, Ziedu ielā 1–17, 
ir izveidots lietoto apģērbu un sadzīves 
preču maiņas punkts, kur ikviens iedzī-
votājs var ziedot, nodot apmaiņā drēbes 
un sadzīves preces. Pieņemšanas punkta 
darba laiks: P. 13.00-16.00; T. 13.00-
16.00; P. 08.00-14.00.

Uzvar olimpiādēs 
22. novembrī Valsts 2. posma olim-

piādē vācu valodā starpnovadā, kas 
norisinājās Skrundas vidusskolā, 1. vietu 
ieguva Skrundas vidusskolas skolniece 
Annija Kliemane (11. klase), 2. vietu - 
Elīza Janvāre (10. klase). Olimpiādei 
sagatavoja vācu valodas skolotāja Vija 
Zusmane. 23. novembrī starpnovadu 
angļu valodas olimpiādē Brocēnu vi-
dusskolā piedalījās Skrundas visusskolas 
skolnieces - Ieva Zute (9. klase), Natālija 
Dolgova (8. klase) un ieguva godpilno 
1. vietu. Savukārt Anete Bumbiere (8. 
klase) - 3. vietu, skolotāja Inese Dabiņa.

Mūzikas skolā
22.novembrī Saldus mūzikas un 

mākslas skolā etīžu konkursā klavier-
spēlē piedalījās sk.Antras Zuntneres 
3.klases audzēknes Amēlija Strazdiņa un 
Karlīna Druvaskalna. Ieguva pateicību. 
No 11.decembra līdz 22.decembrim sko-
lēni piedalīsies Ziemassvētku koncertos 
novada izglītības iestādēs. Skolas au-
dzēkņi muzicēs arī Skrundas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā 17.decembrī. 

Jaunsardze
No 16. līdz 18.oktobrim jaunsargi 

devās uz Briseli. Šis brauciens bija kā 
pateicība no A. Pabrika kunga par labiem 
panākumiem Baltijas militārajās sporta 
spēlēs. Uz Briseli devās Skrundas, Kaz-
dangas, kā arī Vidzemes jaunsargi kopā 
ar instruktoriem.

Māmiņu skola
Jau gandrīz gadu katru trešdienas 

rītu Skrundas novada multifunkcionālā 
jaunatnes iniciatīvu centra telpās notiek 
“Māmiņu skolas” nodarbības.

Šī ir vieta, kur mazuļiem mācīties 
komunicēt vienam ar otru un mammām 
pabūt kopā, lai parunātu par bērniem 
un ikdienišķām lietām, radoši darbotos, 
kopā gatavotu, priecātos un uzmundri-
nātu. “Māmiņu skolā” ir mīļi gaidīta 
ikviena mamma un tētis. Nāc trešdienas 
rītā pl.10.00 uz jauniešu centru, mēs Tevi 
ļoti gaidām!
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2017.gada 30. novembra domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma piešķirt Skrundas 
novada domes priekšsēdētājai Loretai 
ROBEŽNIECEI apmaksātu ikgadējā 
atvaļinājuma atlikušo daļu un papildat-
vaļinājumu 5 darba dienas, par laika 
periodu no 01.02.2016. līdz 31.01.2017., 
no 04.12.2017. līdz 15.12.2017., un uz-
dot domes priekšsēdētājas atvaļinājuma 
laikā domes priekšsēdētājas pienākumus 
izpildīt viņas vietniekam Aldim ZAL-
GAUCKIM.

Dome nolēma reorganizēt Skrun-
das kultūras namu, tā struktūrvienī-
bu „Nīkrāces Saieta nams” nododot 
Skrundas novada pašvaldības aģentūrai 
„Sociālais dienests” (nodokļu maksātāja 
Nr.90002510721), kā rezultātā Skrundas 
kultūras nams turpina pastāvēt. Nīkrāces 
saieta nama reorganizāciju pabeigs līdz 
2017.gada 31.decembrim. Dome iz-
veidoja reorganizācijas  komisiju šādā 
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs –  
pašvaldības izpilddirektors Guntis PUT-
NIŅŠ, komisijas locekļi – Skrundas kul-
tūras nama direktore Dita ŅUŅĒVICA, 
Skrundas novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” direktore Anda 
VĪTOLA, pašvaldības finanšu nodaļas 
vadītāja Ināra MUCENIECE, kultūras 
darba organizatore Nīkrācē Inga EZE-
RIETE. Skrundas kultūras nama direk-
torei  un Skrundas novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” direktorei 
jāsagatavo un jāiesniedz domei līdz 
2018. gada 1.janvārim apstiprināšanai 
iestādes nolikumus ar grozījumiem, kas 
stāsies spēkā no 2018. gada 1.janvāra. 
Skrundas kultūras nama struktūrvienī-
bas „Nīkrāces Saieta nams” valdījumā, 
lietošanā un apsaimniekošanā esošā 
kustamā manta jānodod bezatlīdzības 
īpašumā Skrundas novada pašvaldības 
aģentūrai „Sociālais dienests”. No 2018.
gada 1.janvāra  Nīkrāces pagasta saieta 
namā dienas laikā būs jānodrošina soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi, sociālo prasmju attīstība, 
izglītošana un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas personām ar funkcionāliem 
(kustību, redzes, dzirdes un garīgiem) 
traucējumiem, invalīdiem, bērniem no 
trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās 
ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā 
arī personām, kuras sasniegušas vecumu, 
kas dod tiesības saņemt valsts vecuma 
pensiju. 

Dome apstiprināja pašvaldības aģen-
tūras „Sociālais dienests” darbības 
rezultātu novērtējuma ziņojumu un ap-
stiprināja atkārtoti Andu Vītolu par paš-
valdības aģentūras „Sociālais dienests” 
direktori, nosakot amatalgu saskaņā ar 
apstiprināto Skrundas novada pašval-
dības aģentūras “Sociālais dienests” 
amatu sarakstu.

Dome saskaņoja Kurzemes plānoša-
nas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 
2017.-2020. gadam.

Dome aktualizēja Skrundas novada 
attīstības programmas 2014.–2020.ga-
dam rīcības plānu un investīciju plānu.

Dome nolēma pārdot izsolē ar aug-
šupejošu soli kustamo mantu „ISUZU 
TURQOISE, izlaiduma gads 2008., 
valsts numurs HB2934, ar nosacīto cenu 
9000.00 EUR (deviņi tūkstoši euro, 
nulle centi). 

Dome izdarīja precizējumus Skrundas 
novada pašvaldības 2017.gada 29.sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 
6/2017 „ Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013.gada 28.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2013 
“Skrundas novada pašvaldības noli-
kums””.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
12/2017 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2013. gada 24. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 23/2013 
„Par pabalstiem Skrundas novada ie-
dzīvotājiem””.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības noteikumus “Valsts un paš-
valdības vienotā klientu apkalpošanas 
centra klientu apkalpošanas noteikumi”.

Ar 30.11.2017 dome izbeidza darba 
tiesiskās attiecības ar Skrundas novada 
Būvvaldes vadītāju Kasparu DZENI, 
pamatojoties uz “Darba likuma” 100. 
panta pirmo daļu un iecēla Kasparu 
UPENIEKU, Skrundas novada Būvval-
des būvinspektora palīgu, par Skrundas 
novada Būvvaldes vadītāju, profesijas 
kods 1323 03, slēdzot darba līgumu uz 
nenoteiktu laiku.

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības iepirkumu ko-
misijas sastāvā: atbrīvoja no pašvaldības 
iepirkumu komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas Kasparu DZENI un ievēlēja 
Kasparu UPENIEKU. Dome noteica, ka 
pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības 
iepirkumu komisijas sastāvs ir šāds: 
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsē-
dētājs, Dace BUĶELE, Kaspars UPE-
NIEKS, Benita LIELĀMERE, Ēriks 
PACULS, Rihards VALTENBERGS, 
Andrejs SALMINS. Dome izdarīja šādas 
izmaiņas Skrundas novada pašvaldības 
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas ko-
misijas sastāvā: atbrīvoja no pašvaldības 
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas 
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas 
Kasparu DZENI un ievēlēja Kasparu 
UPENIEKU. Dome noteica, ka pēc izda-
rītajām izmaiņām pašvaldības dzīvojamā 
fonda apsaimniekošanas komisijas sa-
stāvs ir šāds: Uldis ZARIŅŠ – komisijas 
priekšsēdētājs, Ritvars STEPANOVS, 
Dzintra VEĢE, Ilona RĪTIŅA, Kaspars 
UPENIEKS.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
6200.00 EUR (seši tūkstoši divi simti 
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu 
- zemi „Ausmas”, Rudbāržu pagastā, 
Skrundas novadā, ar kopējo platību 2.81 
ha; Par brīvu cenu 2200.00 EUR (divi 
tūkstoši divi simti euro, nulle centi) 
nekustamo īpašumu - dzīvokli Pērkona 
ielā 11-2, Skrundā, Skrundas novadā, ar 
kopējo platību 32.9 m2;

Par brīvu cenu 1500.00 EUR (viens 
tūkstotis pieci simti euro, nulle centi) 
nekustamo īpašumu - dzīvokli „Pum-
puri”-17, Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā, ar kopējo platību 69 m2.

Dome noteica, ka nepieciešams 
izstrādāt nekustamā īpašuma „Biķi”, 
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 
zemes ierīcības projektu sakarā ar zemes 
vienības sadalīšanu.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma „Būdenieki”, 
Skrundas pagastā, Skrundas novadā, 
zemes ierīcības projektu zemes vienības 
sadalīšanas dēļ, un piešķīra atdalāmām 
zemes vienībām nosaukumu „Būdenie-
ku mežs”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads.

Dome noteica, ka nepieciešams iz-
strādāt nekustamā īpašuma Ventas ielā 
5B, Skrundā, Skrundas novadā, zemes 
ierīcības projektu, zemes vienības sa-
dalīšanas dēļ un piešķīra atdalāmām 
zemes vienībām adresi Raiņa iela 15A, 
Skrunda, Skrundas novads.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Inkužas” Skrundas pagastā, 
Skrundas novadā, un atdalāmai zemes 
vienībai 8 ha platībā piešķirt jaunu 
nosaukumu „Inkužu zeme”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Gruntskalni” Raņķu pagastā, 
Skrundas novadā, un atdalāmai zemes 
vienībai 10.9 ha platībā piešķirt jaunu 
nosaukumu „Grieze”, Raņķu pagasts, 
Skrundas novads, zemes vienības lieto-
šanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-

saimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-

šumu „Bišavas” Raņķu pagastā, Skrun-
das novadā, un atdalāmai zemes vienībai 
2.4 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu 
„Jaunbišavas”, Raņķu pagasts, Skrun-
das novads, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Čiekuri” Rudbāržu pagastā, 
Skrundas novadā, un atdalāmām zemes 
vienībām piešķirt jaunus nosaukumus: 3 
ha platībā - „Čiekurlejas”, Rudbāržu pa-
gasts, Skrundas novads, zemes vienības 
lietošanas mērķis – 0303 – dīķsaimnie-
cība, un 2.71 ha platībā - „Čiekurkalns”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un jaunbūvei – dzīvojamai ēkai, kura 
atrodas uz zemes vienības „Ezīši” Raņ-
ķu pagastā, Skrundas novadā, piešķirt 
adresi „Ezīši”, Raņķu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3323.

Dome nolēma izveidot ēku īpašumu 
un jaunbūvei – saimniecības ēkai, kura 
atrodas uz nomas zemes vienības Bānīša 
ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā un 
piešķīra adresi Bānīša iela 4A, Skrunda, 
Skrundas novads, LV-3326.

Dome nolēma apvienot pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību „6278D004 
Egļu iela” 0.03 ha platībā un zemes 
vienību „Sporta laukums” 0.2 ha platībā, 
un apvienotām zemes vienībām piešķirt 
nosaukumu „Sporta laukums”, Raņķi, 
Raņķu pagasts, Skrundas novads, ze-
mes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma iznomāt SIA  „RIPO A”, 
vienotais reģistrācijas Nr. 42103044232, 
juridiskā adrese Austrumu iela 1-3, 
Aizpute, Aizputes novads, zemes vie-
nības daļu 0.3 ha platībā nekustamajā 
īpašumā „Torņpumpuri”, Skrundas 
pagastā, Skrundas novadā, uz 5 gadiem 
autoapmācības poligona vajadzībām, kā 
arī  noteica zemes vienībai nomas maksu 
gadā 1.5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.

Dome piešķīra jaunbūvei – Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
depo ēkai, kura atrodas uz zemes vie-
nības Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas 
novadā, adresi Ventas iela 2, Skrunda, 
Skrundas novads, Skrundas novads, 
LV-3326.

Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda Skrundas pagastā 
esošās dzīvojamās mājas „Pumpuri” 
dzīvokļus: 2,  7, 9, 13, 14, 18, 21, 22, 
23, 25, 27, 28. 

Dome  izmainīja adreses ēkām Skrun-
das novadā: „TP-6027”, Kušaiņi uz 
adresi Kušaiņu iela 11, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV – 3326; „TP-
6070”, Ciecere, uz adresi Cieceres iela 
5B, Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV – 3326; kūtīm un šķūņiem 
„Dzeldas centrs” uz adresi Ozolu iela 
7, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas 
novads, LV – 3320; kūtīm, garāžām 
un šķūņiem „Dzeldas centrs” uz adresi 
Ozolu iela 5, Dzelda, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, LV – 3320.

Dome izmainīja adreses ēkām un 
zemes vienībām Skrundas novadā: 
„Piensaimniecības muzejs” uz adresi 
Alejas iela 1, Sieksāte, Rudbāržu pa-
gasts; „Dārziņi” uz adresi Ķiršu iela 1, 
Rudbārži, Rudbāržu pagasts; „Cērpiņi” 
uz adresi Liepājas iela 40, Skrunda;  
„Illītes” uz adresi Bērzu iela 6, Skrunda; 
„Gruntskalni” uz adresi Robežu iela 9, 
Skrunda; „Līcenieki”  uz adresi Robežu 
iela 1, Skrunda; „Teikas” uz adresi Lie-
pu iela 4, Kušaiņi, Skrundas pagasts; 
„Ūdriņi” uz adresi Liepu iela 6, Kušaiņi; 
„Cielaviņas” uz adresi Liepu iela 8, 
Kušaiņi; „Madaras” uz adresi Torņa iela 

4, Kušaiņi; „Mežmaļi” uz adresi Ceriņu 
iela 22, Kušaiņi; „Lazdas” uz adresi 
Ceriņu iela 20, Kušaiņi; „Pūcītes” uz 
adresi Ceriņu iela 18, Kušaiņi; „Riek-
stiņi” uz adresi Ceriņu iela 16, Kušaiņi; 
„Gundegas” uz adresi Ceriņu iela 14, 
Kušaiņi; „Sildegas” uz adresi Ceriņu 
iela 12, Kušaiņi; „Indrāni” uz adresi Ce-
riņu iela 10, Kušaiņi; „Zītari” uz adresi 
Ceriņu iela 8, Kušaiņi; „Zemdegas” uz 
adresi Liepu iela 2, Kušaiņi; „Rozīši” uz 
adresi Ceriņu iela 2, Kušaiņi; „Dzeņi” uz 
adresi Cieceres iela 5, Ciecere, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV – 3326; 
„Valdeķi” Cieceres iela 10, Ciecere; 
„Ābeles”  uz adresi Jaunmuižas iela 13, 
Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV – 3307; „Jaunkrastiņi” uz 
adresi Gatves iela 1, Jaunmuiža; „Žiguļi” 
uz adresi Gatves iela 1A, Jaunmuiža; 
„Jaunspundiņi” uz adresi Skolas iela 8, 
Jaunmuiža; „Rieksti” uz adresi Skolas 
iela 10, Jaunmuiža; „Rūķīši” uz adresi 
Skolas iela 12, Jaunmuiža;„Vārpiņas” 
uz adresi Skolas iela 14, Jaunmuiža; 
„Plienkalni” uz adresi Skolas iela 16, 
Jaunmuiža; „Sūrmīši” uz adresi Skolas 
iela 18, Jaunmuiža; „Pīlādži” uz adresi 
Skolas iela 20, Jaunmuiža; „Skaras”uz 
adresi Skolas iela 24, Jaunmuiža; 
„Rožlejas” uz adresi Pasaku iela 9, 
Jaunmuiža; „Rītiņi” uz adresi Pasaku 
iela 7, Jaunmuiža; „Pasaciņas” uz adresi 
Pasaku iela 5, Jaunmuiža; „Rūtiņi” uz 
adresi Pasaku iela 3, Jaunmuiža; „Kaķī-
tes”  uz adresi Pasaku iela 1, Jaunmui-
ža; „Purenes” uz adresi Pasaku iela 8, 
Jaunmuiža; „Eži” uz adresi Skolas iela 
2, Jaunmuiža; „Virši”  uz adresi Pasaku 
iela 12, Jaunmuiža; „Vējiņi”  uz adresi 
Puķu iela 6, Jaunmuiža; „Zaļumi” uz 
adresi Puķu iela 4, Jaunmuiža; „Kārkli” 
uz adresi Puķu iela 2, Jaunmuiža; „Oši” 
uz adresi Puķu iela 7; „Akācijas” uz ad-
resi Puķu iela 5, Jaunmuiža; „Ķirši” uz 
adresi Puķu iela 3, Jaunmuiža; „Kadiķi” 
uz adresi Puķu iela 1, Jaunmuiža; „Zem-
zari” uz adresi Pasaku iela 4, Jaunmuiža; 
„Apiņi” uz adresi Jaunmuižas iela 2, 
Jaunmuiža; „Bērzi” uz adresi Jaunmui-
žas iela 4, Jaunmuiža; „Ziedkalni” uz 
adresi Jaunmuižas iela 6, Jaunmuiža ; 
„Miezīši” uz adresi Jaunmuižas iela 5, 
Jaunmuiža; „Āres” uz adresi Jaunmui-
žas iela 7, Jaunmuiža; „Lapotnes” uz 
adresi Jaunmuižas iela 9, Jaunmuiža; 
„Varkaļi” uz adresi Jaunmuižas iela 11, 
Jaunmuiža; „Pūpoli” uz adresi Pasaku 
iela 10, Jaunmuiža; „Senlejas” uz adresi 
Skolas iela 22, Jaunmuiža; „Saulstari” uz 
adresi Avotu iela 18, Jaunmuiža; „Avo-
ti” uz adresi Avotu iela 10, Jaunmuiža; 
„Mazulītes” uz adresi Jaunmuižas iela 8, 
Jaunmuiža; „Dimanti” uz adresi Avotu 
iela 16, Jaunmuiža; „Rubīni” uz adresi 
Jaunmuižas iela 10, Jaunmuiža; „Vide-
nieki” uz adresi Avotu iela 2, Jaunmuiža; 
„Mazbites”  uz adresi Pasaku iela 2, 
Jaunmuiža; „Dzeldas Vizuļi” uz adresi 
Ziedu iela 2, Dzelda, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, LV – 3320; „Ziedkal-
ni” uz adresi Alejas iela 11, Sieksāte, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV 
– 3325;„Vīksnas” uz adresi Kalna iela 6, 
Sieksāte; „Ritumi” uz adresi Kalna iela 
4, Sieksāte; „Gundegas” uz adresi Kalna 
iela 12, Sieksāte; „Ieviņas” uz adresi 
Alejas iela 7, Sieksāte; „Vālodzes” uz 
adresi Kalna iela 10, Sieksāte; „Lieple-

jas” uz adresi Kalna iela 11, Sieksāte; 
„Palejas” uz adresi Kalna iela 2, Siek-
sāte; „Dzilnas” uz adresi Kalna iela 8, 
Sieksāte; „Tauriņi” uz adresi Dīķu iela 
5, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV – 3324; „Mārsili” uz adresi 
Liepu iela 6, Rudbārži; Liepu iela 2 uz 
adresi Liepu iela 3, Rudbārži; „Kaijas” 
uz adresi Liepu iela 12, Rudbārži; „Lie-
piņas” uz adresi Liepu iela 1, Rudbārži; 
„Zīlītes” uz adresi Veselības iela 1, Rud-
bārži; „Smaidas” uz adresi Avotu iela 9, 
Rudbārži; „Zemdegas” uz adresi Vese-
lības iela 9, Rudbārži ;„Aliči” uz adresi 
Liepu iela 4, Rudbārži; „Zemeskalni” uz 
adresi Veselības iela 7, Rudbārži; „Dzi-
ļavoti” uz adresi Avotu iela 1, Rudbārži; 
„Druvaskalni” uz adresi Avotu iela 4, 
Rudbārži ;„Zītari” uz adresi Avotu iela 2, 
Rudbārži; „Saulītes” uz adresi Avotu iela 
7, Rudbārži; „Āres” uz adresi Veselības 
iela 15, Rudbārži; „Liedagas” uz adresi 
Veselības iela 2, Rudbārži; „Saulgrieži” 
uz adresi Veselības iela 4, Rudbārži; 
„Madaras” uz adresi Veselības iela 11, 
Rudbārži; „Rasas” uz adresi Avotu iela 
8, Rudbārži; „Ievas” uz adresi Avotu iela 
5, Rudbārži „Ķirši” uz adresi Liepu iela 
2, Rudbārži; „Mālkalni” uz adresi Avotu 
iela 6, Rudbārži; „Pabērzi”, Rudbārži 
uz adresi Darbnīcas iela 7, Rudbārži; 
„Imantas” uz adresi Avotu iela 3, Rud-
bārži; „Dziļlejas” uz adresi Liepu iela 24, 
Rudbārži; „Dārdedzes” uz adresi Centra 
iela 4, Rudbārži; „Dīķenieki” uz adresi 
Liepu iela 14, Rudbārži; „Sarmas” uz ad-
resi Liepu iela 12, Rudbārži; „Rūķīši” uz 
adresi Centra iela 1, Rudbārži; „Lāsītes” 
uz adresi Liepu iela 16, Rudbārži; Ozolu 
iela Ozoli uz adresi „Ozoli”, Dzelda, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 
LV – 3320; Pils iela Brūži uz adresi 
„Brūži”, Dzelda; Egļu iela Eglītes uz 
adresi Egļu iela 2, Raņķi, Raņķu pagasts, 
Skrundas novads, LV – 3323; Egļu iela 
Druvas uz adresi Ziedu iela 19, Raņķi; 
Egļu iela Madaras uz adresi Egļu iela 8, 
Raņķi; Egļu iela Zītari uz adresi Egļu 
iela 6, Raņķi; Egļu iela Rūķīši uz adresi 
Egļu iela 4, Raņķi; „Kalmes” uz adresi 
Veselības iela 3, Rudbārži ;„Jasmīni” uz 
adresi Liepu iela 10, Rudbārži; „Lāses” 
uz adresi Liepu iela 16, Rudbārži; „Ku-
šaiņu ūdenstornis” uz adresi Ceriņu iela 
6, Kušaiņi; „Antuļu pasta nodaļa” uz 
adresi Pasaku iela 6, Jaunmuiža.

Dome izsniegs SIA „Jaunie  meži” 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegu-
ves atļauju smilts-grants un smilts  atrad-
nei ”Meža Gāznieki” iecirknī „Senlejas”, 
kas atrodas zemes īpašumā „Senlejas”, 
Skrundas  pagastā. Atļauju izsniegs uz 
laiku līdz 2023.gada 31. decembrim.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma anulēt 8 personām 

deklarētās dzīvesvietas un atteica anulēt 
deklarētās dzīvesvietas 2 personām. 
Dome nolēma samazināt telpu „Sākum-
skola” Raņķu pagastā ar kopējo platību 
26.8 m2  nomas maksu, nosakot 2.10 
EUR (divi euro, desmit centi) mēnesī 
par telpu nomu un EUR 1.90 (viens 
euro, deviņdesmit centi) mēnesī par 
siltumenerģiju apkures sezonā un PVN, 
un slēgt vienošanos ar VAS “Latvijas 
Pasts” pie telpu nomas līguma par telpu 
„Sākumskola” nomas maksas izmaiņām.

Informāciju apkopoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

Paziņojums
par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas 

maksā no 2018.gada 1.janvāra
Ievērojot to, ka dabas resursu nodokļa likme par sadzīves 

atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonos pieaugs no 25.00 
EUR/t 2017.gadā uz 35.00 EUR/t 2018.gadā, mainīsies maksa par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No 2018.gada 1.janvāra par 1 
m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā maksa 
būs 9,41 EUR/m3 bez PVN līdzšinējo 8,88 EUR/m3 bez PVN vietā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” 
e-pastā:  info@ekokurzeme.lv  vai zvanot pa t. 63407315.
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs 
Skrundā

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Skrundas evaņēliski luteriskajā baznīcā. 10.de-
cembrī pl.11.00 dievkalpojums un koncerts. Uzstāsies Liepājas bērnu vokālais 
ansamblis “Gaismiņas”; 17.decembrī pl.11.00 dievkalpojums un koncerts. 
Uzstāsies bērnu popgrupa “Bums” un sieviešu vokālais ansamblis “Romance”. 
24.decembrī pl.18.00 ikviens aicināts uz Ziemassvētku dievkalpojumu un 
Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes ansambļa koncertu.

21.decembrī pl.19.00 Skrundas k/n lielajā zālē koncertprogramma „Sajūti 
Ziemassvētkus!”. Iveta Baumane un Roberts Pētersons aicina uz akustisko 
koncertprogrammu, lai kopā radītu īpašo Ziemassvētku sajūtu. Programmā 
iekļautas skaistākās latviešu un ārzemju Ziemassvētku dziesmas akustiskās 
ģitāras, vijoles un perkusiju pavadījumā. Biļešu cenas: iepriekšpārdošanā no 
4.decembra - Skrundas kultūras namā, bērnu bibliotēkā - EUR 5.00, pasākuma 
dienā - EUR 6.00. 

22.decembrī pl.11.00  Skrundas k/n lielajā zālē Skrundas vidusskolas Zie-
massvētku labdarības koncerts. Koncerta laikā būs iespēja ziedot akcijas “Eņģeļi 
pār Latviju” dalībniekiem.

22.decembrī Skrundas kultūras namā Ziemassvētku pasākums Skrundas 
novada pirmsskolas vecuma bērniem  “KĀ ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS BALSI 
PAZAUDĒJA”. Pasākumu vada Kuldīgas amatierteātris. Pl.16.00 - Skrundas no-
vada lauku teritorijas bērniem; pl.18.00 - Skrundas pilsētas bērniem. Transports 
uz pasākumu pl.16.00; pl.15.30 - no Jaunmuižas;15.35 - no Pumpuriem;15.40 
- no Cieceres. Pl.15.20 - no Ikaišiem; 15.40 - no Kušaiņiem.

22.decembrī pl.19.00 O.Kalpaka Rudbāržu sākumskolas Varoņu zālē Zie-
massvētku ieskaņas koncerts „Apkārt mirdz prieks”. Piedalās Skrundas novada 
dziedošie amatiermākslas kolektīvi - sieviešu koris „Sonante”, sieviešu vokālais 
ansamblis „Romance”, vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”, pirmsskolas ve-
cuma bērnu vokālais ansamblis, bērnu popgrupa „BUMS”, Nīkrāces sieviešu 
vokālais ansamblis „Diantus” un Skrundas ev. lut. baznīcas draudzes jauktais 
ansamblis.Ieeja - bez maksas.

25.decembrī pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks atklātās Zie-
massvētku sacensības galda tenisā. Jauniešu grupa līdz 18 gadiem, pieaugušo 
grupa 19+. Pieteikties līdz 24.decembrim Uģim Jansonam t.26443351 vai Aivitai 
Staņevičai t.29570360.

31.decembrī Jaunā gada sagaidīšana Skrundā! Pl.22.00 Jaunā gada sagaidīša-
nas balle k/n; pl.23.30 Gada notikumu apskats k/n vestibilā; pl.23.55 Skrundas 
novada pašvaldības priekšsēdētājas uzruna pie kultūras nama; pl. 00.00 - svētku 
salūts; pl. 00.10 - Jaunā gada balles turpinājums. Ieejas maksa EUR 5.00. Gal-
diņus var rezervēt pa t. 63331556. 

13.janvārī pl.18.00 Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu koncerts!
Koncertā piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs.
17.janvārī pl.19.00  Skrundas amatierteātra”SAAN” izrāde. Džons Patriks 

“Dīvainā misis Sevidža”. Režisors - Aldis Zalgauckis. Ieeja - bez maksas.
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.

Raņķos
16.decembrī pl.15.00 Raņķu pasākumu zālē Ziemassvētku ieskaņas koncerts 

“Ziemassvētkus gaidot”. Piedalās Snēpeles dziedošie kolektīvi.
22.decembrī pl.12.00 Raņķu pasākumu zālē svētku eglīte pirmsskolas 

vecuma bērniem.

Nīkrācē
16.decembrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā koncerts “Adventes vainagā 

gaisma dzied”. Koncertā piedalās Skrundas novada sieviešu vokālie ansambļi 
- “Romance” un “Diantus”, kā arī Skrundas bērnu popgrupa “Bums”.

22.decembrī pl.13.00 Nīkrāces atpūtas centrā svētku eglītes sarīkojums 
Nīkrāces pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Kā Ziemassvētku vecītis balsi 
pazaudēja”.

6.janvārī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā uzstāsies Zirņu amatierteātris ar 
Monikas Zīles lugu “Savedējs”.

27.janvārī pl.13.00 Nīkrāces atpūtas centrā saktu gatavošanas nodarbība pērļu 
izšūšanas tehnikā. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie kultūras darbinieces 
Ingas Ezerietes vai pa t.22470402. 

Rudbāržos
15.decembrī 18.00 - 21.00; 16.decembrī 12.00 -16.00; 17.decembrī 12.00 

-16.00 Rudbāržu sporta zālē notiks RADOŠĀS DARBNĪCAS un MĀJRAŽO-
TĀJU TIRDZIŅŠ. Tiek aicināti visi Skrundas novada iedzīvotāji. 

No 12.- 15.decembrim Rudbāržu k/n kā katru gadu norisināsies Ziemassvētku 
tirdziņš. Aicināti visi pārdot gribētāji. Tirdziņam pieteikties pa t.28651944.

17.decembrī pl.17.00 Rudbāržu centrā iedegsim Ziemassvētku lielo egli.  
28.decembrī pl.15.00 Rudbāržu kultūras namā pirmsskolas vecuma bērnu 

eglīte.
1.janvārī pl.00.30 Rudbāržu kultūras namā Jaungada nakts balle kopā ar 

Normundu no Jelgavas. Ieejas maksa: EUR 3.00.

Aizvadīta novada amatierteātru skate
25.novembrī Skrundas kultūras 

namā notika ikgadējā novada ama-
tierteātru skate, kurā varēja noska-
tīties 5 izrādes. Šogad skatē pieda-
lījās četri novada amatierteātri un 
z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvs, bet 
nepiedalījās Raņķu amatierteātris. 
Šajā sezonā, veidojot repertuāru, 
režisori izvēlējušies ne tikai latviešu 
dramaturgu veidotos darbus. Skrun-
das amatierteātra “SAAN” iestudētā 
Džona Patrika luga “Dīvainā misis 
Sevidža” (režisors Aldis Zalgauckis) 
ieguva augstāko novērtējumu. Arī 
Skrundas jauniešu teātris (režisore 
Anda Stiba) ar iestudēto Artas Dzīles 
darbu “Pagrabs” ieguva augstāko 
novērtējumu. 

Šīs abas izrādes tika izvirzītas “Gada 
izrāde 2017” skatei Ventspilī.  Skates 
dienā bija šo abu iestudējumu pirmiz-
rāde!

Nīkrāces amatierteātra režisore Inga 
Ezeriete bija izvēlējusies iestudēt Jēka-
ba Janševska darbu “Precību viesulis”. 
Sākotnēji šī luga tika iestudēta kā Līgo 
svētku izrāde, bet tad radās doma darbu 
turpināt – spēlēt izrādi vasarā un parādīt 
paveikto skatē. Rudbāržu amatierteātris 
„Spēlmaņi” (režisore Mirdza Pilskunga) 
skatē piedalījās ar Ādolfa Alunāna lugu 
“Draudzes bazārs”. Liels pārsteigums un 

patiess prieks par rudbāržniekiem - z/s 
“Kalna Dzenīši” kolektīvu. Viņi kopā 
ar režisori Andu Stibu skatē piedalījās 
ar Ritas Missūnes darbu “Tikai alus un 
siers”, ko bija iestudējuši Līgo svētku 
pasākumam. Šī kolektīva veikums netika 
vērtēts ar punktiem un pakāpēm, bet 
saņēma skaļus skatītāju aplausus un at-
zinīgu vērtējumu no žūrijas par kopības 
izjūtu darbā un teātra mākslā.

Šogad amatierteātru sniegumu vērtēja 
docente, Latvijas Kultūras akadēmijas 
skatuves kustības padagoģe Rita Lū-
riņa un profesors, režisors, aktieris un 
skatuves mākslas pedagogs Edmunds 
Freibergs. 

Amatierteātru skatē tika vērtēta gan 
izrāde kopumā, gan režisora darbs, 
dalībnieku aktiermeistarība, kostīmi, 
scenogrāfija un vizuālais noformējums.

 Skates rezultāti:
Skrundas amatierteātris „SAAN” - A 

pakāpe (45 punkti);
Skrundas jauniešu amatierteātris -   A 

pakāpe (45 punkti);
Nīkrāces amatierteātris „Brinida” - I 

pakāpe (42 punkti);
Rudbāržu amatierteātris „Spēlmaņi” 

- II pakāpe (39 punkti);
Labākā  izrādes scenogrāfija - Arta 

Dzīle “Pagrabs”, Skrundas jauniešu 
teātris,    režisore Anda Stiba;

Labākais režisors - Aldis Zalgauckis 
(Skrundas amatierteātris “SAAN”);

Labākā aktrise - Dace Kudore (Skrun-
das amatierteātris „SAAN” un Nīkrāces 
amatierteātris „Brinida”);

Labākais aktieris - Vilnis Grāvelis 
(Skrundas amatierteātris „SAAN” un 
Nīkrāces amatierteātris „Brinida”);

Labākā otrā plāna aktrise - Dzintra 
Buta (Rudbāržu amatierteātris “Spēl-
maņi”);

Labākais otrā plāna aktieris - Vasils 
Drebots (z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvs); 

Īpašas pateicības no skates 
ekspertiem:

Nīkrāces amatierteātra “Brinida” 
aktrisei Aijai Targonijai par spilgtu 
epizodiskās lomas atveidojumu Jēkaba 
Janševska lugā “Precību viesulis”;

Nīkrāces amatierteātrim “Brinida” par 
ansambļa izjūtu un izrādes vizuālo tēlu;

Z/s “Kalna Dzenīši” kolektīvam par 
kopības izjūtu darbā un teātra mākslā.

Priecājamies, ka mūsu novadā ir tik 
daudz amatierteātru un ir cilvēki, kas 
vēlas kāpt uz skatuves, spēj iejusties 
dažādos tēlos un aicina skatītājus līdz-
pārdzīvot dažādus dramaturģijas darbus. 
Paldies viņiem! 

 
Teksts - Liene Krūmiņa, 
Skrundas k/n menedžere

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ALBERTS NEILANDS 01.10.1923. 03.11.2017.
VOLDEMĀRS BALODIS 24.07.1921. 03.11.2017.
VALIJA BEIERBAHA 04.10.1925. 08.11.2017.
AIVARS STRAPASTS - BIRZNIEKS 06.11.1941. 13.11.2017.
VELTA ANSONE 20.10.1932. 20.11.2017.
MODRIS JĀNIS PŪPOLS 25.09.1940. 23.11.2017.

Mūžībā pavadīti 5 mūsu novada un 1 Saldus novada iedzīvotājs

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Novembrī Skrundas novadā reģistrēti 2 jaundzimušie - meitenīte Sāra - otrais 

bērniņš ģimenē - un puisītis Aleks, kas ir trešais bērniņš ģimenē.
Lai aug mīlēti un laimīgi bērniņi un stipras viņu ģimenes!

OOO

Laulību Skrundas dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši 3 pāri: 2 pāri no mūsu 
novada un 1 no Rīgas. 

Nekas nav savādāk - ir tāda pati taka
un ceļš aiz līkuma,
kas ved uz mūsu mājām...
Viss mūsos dzīvs un saulains,
Guļ silta plauksta 
blakus mīļai plaukstai...

OOO

5.decembrī 30 gadu laulības jubileju jeb Pērļu kāzas atzīmēja Irina un 
Aivars Freimaņi.

Apsveicam jubilārus un vēlam vēl daudz baltu dieniņu saskaņā un mīlestībā!

Apsveikumi
Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit,
Pavisam tuvu Jaungads mīt.
Un tieši šajā laikā,
Par labo vajag paldies pasacīt!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Veiksmīgu un radošu Jauno gadu!

Raņķu pagasta pārvalde

***
Ik gadu Ziemassvētku laikā un dienās pirms Jaunā gada iestāšanās mēs visi 

atveram sirdis brīnumam – vai nu paši tam ticam, vai radām brīnumus citiem. 
Tas arī ir laiks, kad ļaujam sev vairāk sapņot, vairāk uzdrīkstēties un vairāk 
smaidīt. Jaunā gada iestāšanās nenozīmē, ka šim svētku noskaņojumam ir 
jābeidzas. Lai 2018. gads pie katra atnāk ar daudziem jo daudziem prieka 
mirkļiem, mīlestību un saticību ģimenēs, ar veselību un apņemšanos piepildīt 
tos sapņus, kuri vēl nav īstenojušies! Laimīgu Jauno gadu! 

Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes kolektīvs

***
Vēlu Jums visiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus! Radošu, veiksmīgu 

un darbīgu Jauno 2018. gadu! Lai mums katram pietiek spēka paveikt iecerēto, 
lai apkārt labestīgi un uzticami cilvēki!

                                             Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja 
Dzintra Veģe

***
Vējš logos sniegpārslu mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst egles zars,
Un klusiem soļiem rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj svētvakars.
(G.Salna)

Lai Ziemassvētku laiks nes laimi, mieru un ticību, lai prieka pilna un bagāta 
ir katra Jaunā gada diena!

Skrundas novada bibliotēkas

Lepojamies!
Atzīmējot Latvijas Republikas prok-

lamēšanas 99.gadadienu, 15.novembrī 
notika Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta (VUGD) Kurzemes reģiona 
brigādes (KRB) svinīgais pasākums, 
kurā tika pasniegti VUGD un VUGD 
KRB apbalvojumi, kā arī 23 jaunie 
ugunsdzēsēji - glābēji deva zvērestus, 
tostarp arī Skrundas ugunsdzēsējs Ģirts 
Miezītis.VUGD Pateicību par operatīvu 
rīcību, glābjot cilvēku dzīvības, saņēma 
Skrundas pašvaldības policijas vecākais 
inspektors Normunds Eihe un Skrundas 
pašvaldības policijas inspektors Andis 
Doniņš. VUGD KRB Pateicību saņēma 
arī Skrundas posteņa ugunsdzēsējs - glā-
bējs Mārtiņš Vitte.

Pateicības         
Vēlamies pateikties Nīkrāces pagasta brīvprātīgiem iedzīvotājiem Ingai 

Vihmanei, Jānim Timofējevam un Andrim Timofējevam, kas piedalījās un 
palīdzēja  īstenot projektu “Otra iespēja”. 

Biedrība “MiniSD” pateicas visiem, kas 2017.gadā ziedojuši produktus 
Zupas virtuvei. Ar Jūsu palīdzību mēs esam spējuši gada aukstākajās dienās 
nodrošināt siltu maltīti četrdesmit cilvēkiem.

Bibliotēku ziņas 
decembrī

Skrundas bērnu bibliotēkā
12.decembrī grāmatu maiņa Skrundas 

PII „Liepziediņš”.
No 11.-29.decembrim izstāde „Ga-

dumijas apsveikumi”, kurā ielūkosimies 
pagājušo laiku apsveikuma kartītēs.

22.decembrī  pl.11.00 mazos lasītājus 
gaidīs Ziemassvētku brīnumnamiņš, 
kurā paši gatavosim svētku pīrāgu, ro-
tāsim eglīti un svinēsim.

Rudbāržu bibliotēkā
Literatūras izstāde “Rakstniecei, 

tulkotājai un domātājai Zentai Mauri-
ņai - 120 “

Raņķu bibliotēkā
Līdz 22.decembrim apskatāma 

iedzīvotāju veidota izstāde “Adventes 
vainagi”. Visu decembri būs apskatāmi 
arī Pārdaugavas bērnu arhitekturālie 
burti - izstāde.

Skrundas pilsētas bibliotēkā
Līdz 23.decembrim izstāde “Nāk 

klusums, Nāk Ziemassvētku miers Un 
sirdij gaisma cita”.(Z.Lazda). Izstāde 
rosinās atcerēties saulgriežu svētku 
tradīcijas.

Nīkrāces bibliotēkā
Līdz 20.decembrim bibliotēkā ap-

skatāmas divas izstādes - Irēnas Oses 
rokdarbu izstāde „Ziemassvētkus gai-
dot” un Guntas Bulavas „Krāsainās, 
stilīgās zeķes”.

21.decembrī Skrundas novada biblio-
tēkas slēgtas. Metodiskā diena Kuldīgas 
Galvenajā bibliotēkā.


