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Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece,
Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja
Šodien pat neticas, ka vēl janvāra
viducī varējām izbaudīt īstu Latvijas ziemu, kura tā vien vilināja uzvilkt slēpes
vai slidas un izbaudīt sniega un ledus
burvību, reizē liekot arī padusmoties
par s n i e g u, kas nemitīgi jātīra. Šajās
dienās mums katram bija izvēle – priecāties par to, kas ir dots, vai pukoties
par briesmīgo laiku. Katrs rīts neatkarīgi
no laika apstākļiem mums dod iespēju
izvēlēties, kā nodzīvot katru dienu un
kā uztvert pasauli sev apkārt.
Vēlos padalīties ar Jums, ka jau vairākus gadus, dzerot rīta kafiju, jautāju
sev: “Kas šodien ar mani labs notiks, ko
šodien izdarīšu tādu, kas man sagādās
gandarījumu?” Vai vienmēr visa diena
ir laimes piepildīta? Nē, protams, nē,
tomēr notikumus, kas mani dienas laikā
iepriecina, sev vienmēr atgādinu.
Dzīve nav viegla un vienkārša, taču
tai noteikti jābūt katras nodzīvotās
minūtes vērtai. Šis gads no mums,
skrundeniekiem, prasīs daudz darba.
Galvenie ieguldījumi infrastruktūras attīstībai paredzēti meliorācijas projektam,
daudzfunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra izveidei, O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolas zāles izbūvei, ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmas ierīkošanai Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”,
kā arī lauku ceļu sakārtošanai un tirgus
laukuma skvēra pirmās kārtas darbiem.
Zinu, ka šis gads no iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, sadarbojoties ar
nevalstiskajām organizācijām, prasīs
daudz ieguldījuma, lai piesaistītu dažādu
projektu finansējumu. Ticu, ka tas izdosies, jo visas lietas sākas ar pirmo domu,
ideju, soli. Reizēm mums ir nepieciešama neliela palīdzība, citreiz – vienkārši
cita pieeja.
2016. gadā dzīvojam Skrundas divdesmitgades zīmē un katra mēneša
23. datumā satiksimies pasākumos,
lai atgādinātu, ka esam skrundenieki.
Gada pirmajā mēnesī Skrundas novada
pašvaldība izdevusi pastkartes, kurās
mūsu novada vietas atgādina par dabu,
notikumiem un cilvēkiem. Mēs esam
izkaisīti plašajā pasaulē, bet ne pazuduši
bez vēsts. Vienmēr ar īpašu interesi un
sirds siltumu izlasu vēstules no cilvēkiem, kuri, atraduši savu dzīvesvietu
citur, atceras mūsu novadu, pastāsta
par iespējām, kādas viņi saskata mūsu
novadā.
Lai vārdi – es esmu skrundenieks –
skan ar lepnumu sirdī! Leposimies ar
saviem bērniem, lai arī kādu dzīves ceļu
viņi sev izvēlētos! Pateiksimies ļaudīm,
kas sevi un savu dzīvi ir devuši šai vietai! Mēs vienmēr gribēsim dzīvot labāk,
bagātāk un mierīgāk, tādēļ izdzīvosim
šo brīdi!
Pajautājiet sev – kādas labas lietas
šodien ar JUMS ir notikušas? Ticu, ka
atbildi atradīsiet vienmēr.
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23. janvārī apritēja 20 gadi, kopš
Skrunda ieguva pilsētas statusu,
kļūstot par jaunāko pilsētu
Latvijā ar 77. kārtas numuru,
tādēļ turpmāko gadu pavadīsim
jubilejas noskaņās.
Gada garumā katra mēneša 23. datumā aicināsim skrundeniekus un viesus
uz dažādiem pasākumiem visām paaudzēm. Lai gan centrālais pasākums būs
Skrundas svētki 6. un 7. maijā, jubilejas
gadu iesākām ar svinīgu pasākumu 23.
janvārī pie Skrundas kultūras nama. Par
svētku noskaņu rūpējās kultūras nama
dejotāji un Undīne Rolava ar saviem
domu biedriem no Ventspils Mūzikas
vidusskolas, kā arī Skrundas kultūras
namā visi tika cienāti ar dzimšanas
dienas torti. Zīmīgi, ka arī skrundeniece
Undīne šogad svin savu 20 gadu jubileju. Savukārt mazulīši, kuri tieši šogad
iepriecinās vecākus ar savu nākšanu
pasaulē, reizē ar dzimšanas apliecību
saņems dāvaniņu – grabulīti ar uzrakstu
“Skrundai 20”. Tas būs mazs sveiciens
un atgādinājums, ka viņi kuplinājuši
novada iedzīvotāju skaitu jubilejas gadā.
Turklāt Skrundas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un
iestāžu darbiniekus par godu Skrundas
pilsētas 20. jubilejai visa gada garumā
paveikt 20 labus darbus. Arī pateikti
vārdi kā PIEDOD vai PALDIES kādam
līdzcilvēkam var būt kā dāvana – sāciet
ar mazumiņu, sāciet ar savu ģimeni, un
lai Jūs piepilda dāvināšanas prieks!
Kā pirmais Skrundas novada pašvaldības darbinieku labais darbs bija īpašas

Skrundas pilsētas dzimšanas dienas torte.
dāvanas pasniegšana Skrundas novada
domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei – sadarbībā ar Skrundas pilsētas
uzņēmēju tapusi īpaša soma ar Skrundas
karoga motīvu.
Aicinām dalīties ar stāstiem par saviem 20 labajiem darbiem un dāvanām –
gaidīsim Jūsu sveicienus, stāstus, foto un
video, lai tos apkopotu un darītu zināmus
visiem, kuri jūtas piederīgi Skrundai un

Skrundas novadam!
Par godu Skrundas divdesmitgadei
Skrundas novada pašvaldība laidusi
klajā arī pastkaršu komplektu. Tas sastāv
no 16 kartītēm, uz kurām ir attēlotas
Skrundas un Skrundas novada dažādas
vietas. Pastkaršu komplekta cena ir 3.00
EUR. Tie ir pieejami pašvaldības klientu
apkalpošanas centrā un par tiem var norēķināties pašvaldības kasē - Skrundas

Latvijas gada ģeovieta 2016 Ketleru atsegumi
Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks”,
popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos
dabas veidojumus, nominē Gada ģeovietu 2016. Šogad par Gada ģeovietu plašas
ģeologu un dabas ekspertu aptaujas
rezultātā tika izvēlēti Ketleru atsegumi,
kas atrodas Skrundas novadā, Skrundas
pagastā, Ventas labajā krastā 2,5 km
augšpus Lēnām.
Ketleru atsegumi no ģeoloģijas un paleontoloģijas viedokļa ir unikāli kā senās
devona sistēmas Ketleru svītas Varkaļu
ridas stratotips – smilšakmeņu atsegumi,
kas vispilnīgāk pārstāv konkrētā augšdevona ģeoloģiskā griezuma daļu.
Ne tikai Latvijai, bet visai pasaulei
Ketleru atsegumi ir nozīmīgi ar to, ka
tajos atrodamas liecības par tādu unikālu notikumu dzīvības evolūcijā kā
mugurkaulnieku iznākšanu no okeāna
sauszemē.
Šajā vietā, pirms aptuveni 365 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un bēgumiem pakļauta jūras krasta zona, kurā
dzīvoja senākais no zināmajiem četrkāju
radījumiem – “Ventastega” (Ventastega
curonica). Ketleru atsegumos ir atrastas
gan šī īpašā dzīvnieka fosilās atliekas
(galvaskausa un citi kauli, zvīņas, zobi),
gan arī tā pēdu nospiedumi. Par senajiem
vides apstākļiem liecina smilšakmeņos
novērojamais slāņojums un minerālu
sastāvs. Vēl atsegumos ir ne līdz galam
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novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11.
Ar Skrundas divdesmitgades pasākumiem un svinībām tiek ieskandināta
gatavošanās Latvijas simtgades svinībām 2018.gadā.
Informāciju apkopoja
Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Foto - Ivo Perševics

Lepojamies!

Skrundas vidusskolas
9.a klases skolniece
Annija Kliemane ieguvusi I
pakāpes diplomu bioloģijas
38. valsts olimpiādē,
kura no 20.–22. janvārim
norisinājās Rīgā, Latvijas
Universitātes Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā
– apsveicam Anniju un
skolotāju Aivu Čehoviču!

Lepojamies!

izpētīti dolomīta sastāva minerālu veidojumi (dolokrēti), iespējamas augu sakņu
fosilijas, kā arī neliels ūdenskritums un
nišveida iedobe.
Šobrīd pie Ketleru atsegumiem vēl
nav ne informācijas, ne labiekārtojuma,
un tie ir grūti sasniedzami no sauszemes
puses. Atsegumi visvienkāršāk ir pieejami ūdenstūristiem.
Daļa Ketleru atsegumu ir ģeoloģiskais
dabas piemineklis, un tie atrodas dabas
liegumā un Natura 2000 teritorijā Ventas
un Šķērveļa ielejā.
Gada nominācija tiek piešķirta ar
mērķi pievērst sabiedrības uzmanību
Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, sniegt par tiem informāciju,
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rosināt vietas sakopšanu un izpēti, kā
arī iekļaut tos tūrisma apritē. Latvijas
Universitātes Ģeoloģijas nodaļa šai
gadā Ketleru atsegumos plāno veikt
pētījumus.
Maijā, kā jau tradicionāli tas iepriekš
noticis, pie Gada ģeovietas 2016 tiks
organizēts izglītojošs pasākums. Par
pasākumu tiks paziņots atsevišķi.
Biedrības “Ziemeļvidzemes ģeoparks” organizēto Ketleru atsegumu kā
Latvijas Gada ģeovietas 2016 nominēšanu atbalsta Latvijas Universitātes
Ģeoloģijas nodaļa un Ģeoloģijas muzejs,
Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas
Petroglifu centrs, Dabaszīmes.lv un
Skrundas novada pašvaldība.
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Emiļa Melngaiļa Liepājas
Mūzikas vidusskolā 19.
j a n v ā r ī n o t i k a Va l s t s
konkursa Ģitāras spēlē II
kārta. III vietu un tiesības
februārī braukt uz finālu, III
kārtu Rīgā, izcīnīja Kārlis
Kristiāns Danenbergs
(skolotājs Uldis Fridrihsons).
20. janvārī notika Valsts
konkursa Akordeona spēlē
II kārta. I vietu un tiesības
februārī braukt uz finālu, III
kārtu Rīgā, izcīnīja Dāvis
Storķis (skolotāja Daiga
Stekjāne).
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Pagastu ziņas
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Atbalsts norēķiniem
par elektrību

AS “Latvenergo” atgādina, ka atbalstu
norēķiniem par elektrību šogad var saņemt arī cilvēki ar 1. grupas invaliditāti
un ģimenes ar bērniem invalīdiem. Tāpat
kā trūcīgas un maznodrošinātas personas, arī šie cilvēki par pirmajām 100
mēnesī izlietotajām kilovatstundām var
maksāt mazāk. Arī šogad pakalpojumu
sniedz Latvenergo – līdz ar to atbalstu
var saņemt uz līgumu, kas ir noslēgts
par jebkuru Elektrum produktu, neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja
vai kādas citas personas līgums. Sīkāka
informācija ir pieejama portālā www.
elektrum.lv.

“If Drošības fonda”
finansējums
„Liepziediņam”

20. janvārī Skrundas pirmsskolas
izglītības iestādē “Liepziediņš” viesojās
apdrošināšanas sabiedrības “If” Liepājas
biroja vecākā korporatīvo darījumu
vadītāja Arika Bunkus, lai bērnudārzu
apsveiktu ar “If Drošības fonda” finansējuma iegūšanu – “Liepziediņa”
iesniegtais projekts “If Drošības fonda”
konkursā ieguva otru lielāko balsu skaitu
(478 balsis) un finansējumu 1000 eiro
apmērā. Bērnudārzs iegūto “If Drošības
fonda” finansējumu plāno apvienot ar
pašvaldības finansējumu, lai finansētu
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmu.

Atbalsta talantus

Talants jāattīsta un jāatbalsta jau
skolas gaitās, šī iemesla dēļ lielākais
televīzijas satura nodrošinātājs Latvijā
“Viasat” organizēja talantu vakaru saviem darbiniekiem, kā rezultātā “Viasat”
un uzņēmuma darbinieki sniegs atbalstu
piecām Latvijas mācību iestādēm, iegādājoties skolēniem nepieciešamo sporta
inventāru vai mācību līdzekļus, kas
attīstītu viņu prasmes un talantus. Viena
no tām ir arī Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs, kuru pasākumā
pārstāvēja “Viasat” papildpārdošanas
komanda. “Viasat” un uzņēmuma darbinieki šai mācību iestādei iegādāsies
inventāru 265 eiro vērtībā, lai attīstītu
šīs mācību iestādes audzēkņu talantus
un prasmes.

Fitnesa nodarbības

Februārī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā brīvprātīgo darbu
uzsāks sertificēta fitnesa trenere Silva
Ukavica. Pieteikties pa t.20635799
uz individuālajām vai grupas fitnesa
nodarbībām. Nodarbību cena 1.50 eiro
par stundu (pensionāriem un invalīdiem
bez maksas). Katru trešdienu pl.17.30
centrā Emīlijas Seklītes vadībā notiek
bezmaksas pērļošanas nodarbības.

Dāvinājums
gadumijā

LMSA Skrundas domubiedru grupas
vārdā Vita Eglīte informē, ka Latvijas
Multiplās sklerozes asociācijas “LMSA”
Skrundas domubiedru grupa gadumijā
tradicionāli saņēma apsveikumu no
biedrības “Donum Animus” vadītājas
Sintijas Bernavas. Zvaigznes dienas
gaisotnē LMSA Skrundas domubiedru
grupa saņēma svētku dāvaniņas, kuras
ar S. Bernavas līdzdalību sponsorēja
A/s “Drogas”. Svētku paciņās bija
gan Himalaya Herbals kosmētika,
gan higiēnas līdzekļi un citas veltes.
Dāvanu saņēmēji izsaka lielu paldies
S. Bernavai. Pateicība arī Skrundas
novada pašvaldības speciālistei Rudītei
Kronlakai par regulāru atbalstu ikvienā
situācijā un saņemto gadumijas dāvaniņu
atgādāšanas organizēšanu no Rīgas līdz
Skrundai.
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Nīkrāces pagasts

Janvārī paveikti šādi darbi – ar algoto sabiedrisko darbu strādnieku palīdzību tika
iztīrītas visas takas un celiņi no sniega pagasta centrā Dzeldā un Lēnu ciema centrā,
kā arī savākti vēja nolauztie koku zari gan pagasta kapsētās, gan ceļmalās. Tika
pabeigta malkas sagatavošana pašvaldības tukšo dzīvokļu apkurei daudzdzīvokļu
mājās, apstādījumos apzāģēti un savākti koku zari.
Janvāra mēnesī pagasta sportisti intensīvi gatavojās Skrundas novada sporta spēlēm, un 15 novusisti no Nīkrāces pagasta 16. janvārī piedalījās Rudbāržu pagasta
novusa sacensībās.
Novusa trenere Biruta Leikarte 29. janvārī tika nominēta Kuldīgas novada pasākumā „Sporta laureāts”, kurā Biruta tika apbalvota ar piemiņas kausu par 2. vietas
iegūšanu Latvijas novusa sacensībās komandu vērtējumā. Biruta Leikarte izsaka
pateicību Skrundas novada Domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei par iespēju
apmeklēt pasākumu „Sporta laureāts”, nodrošinot ar transportu.
Informāciju apkopoja Benita Lielāmere, Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja

Rudbāržu pagasts

Jau mēnesi dzīvojam jaunajā 2016.gadā. Visā Latvijā janvāris pagāja Barikāžu
notikumu zīmē. 25 gadi jau aizritējuši, kopš notikumiem, kas ietekmēja Latvijas
kā brīvas valsts atdzimšanu.
Arī mūsu pagastā sācies jauns gads ar jauniem plānotiem darbiem un uzdevumiem.
Izbaudījām skaistu un sniegotu ziemu, kas radīja arī apgrūtinājumus uz ceļiem.
Pie skolas stadiona tika izveidota slidotava , kur notika Skrundas novada ziemas
sporta spēles hokejā. Žēl, ka tik strauji mainās laika apstākļi un tās izmantošana
bija pavisam īsa.
Viens no galvenajiem plānotiem uzdevumiem bija jauna veselības aprūpes punkta
izbūve atbilstoši prasībām. Tika izveidota uzbrauktuve, lai tajā varētu iekļūt arī
iedzīvotāji ar kustību traucējumiem. Vēl tikai atlikuši pavisam nelieli darbiņi, lai
tas varētu pilnvērtīgi darboties.
Ceturtdienās pl.17.00 pagasta telpās notiek zīda apgleznošanas nodarbības. Ir
notikušas tikai pirmās nodarbības un aicinu vēl iedzīvotājus pievienoties.
Informāciju apkopoja Dzintra Veģe, Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja

Raņķu pagasts

31.janvāra pēcpusdienā raņķenieki pulcējas pasākumu zālē, lai spēlētu galda
spēles. Gatavojamies novusa sacensībām Raņķos, lai pēc tam startētu novadā. Rit
darbi „Mežaines” – militārās pilsētiņas, tautā pazīstama ar nosaukumu „Kombināts”,
sakārtošanai, lai interesenti par maksu to varētu legāli apskatīt.
Informāciju apkopoja Ritvars Stepanovs, Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs

Skrundas novada
pašvaldības policija ziņo
2016. gada janvārī
paveiktais
Apseko teritorijas
Arī janvārī veikta patrulēšana Skrundas pašvaldības īpašumā „Mežaine”,
bijušajā Kara pilsētiņā, lai nepieļautu
īpašuma bojāšanu. Apsekota arī bijušās
Skrundas Profesionālās vidusskolas teritorija. Konstatēts, ka kopmītņu ieejas
durvīm ir izsists stikls un kāds ir mēģinājis iekļūt telpās. Par notikušo paziņots
īpašniekiem. Kopā ar Skrundas novada
būvvaldi veikts reids Skrundā, kur tika
atklāta virkne būvniecības noteikumu
pārkāpumu.
Pārkāpj noteikumus
Janvārī atrasts arī no kāda šķūnīša
Skrundā nozagts velosipēds, taču tam
nomontēts aizmugurējais ritenis. Par
notikušo paziņots VP. Rudbāržu pagastā kāda persona neatbrīvoja telpas
pašvaldības īpašumā. Personai tika
izskaidrotas tās tiesības un pienākumi.
Skrundas autoostā izteikti brīdinājumi
vairākām smēķējošām personām. Skrundā, Liepājas ielā, uzlauztas vairākas SKS
piederošas telpas. Pēdējā laikā ir bijuši
vairāki gadījumi, kad tiek uzlauzti šķūnīši un citas telpas. Veiktas pārrunas ar
kādu Skrundas sociālās aprūpes nama
pacientu, kurš huligāniski uzvedās
attiecībā pret pārējiem klientiem un
personālu. Uzsākta administratīvā lietvedība par zemes robežzīmju bojāšanu
Rudbāržu pagastā. Skrundā kāds vīrietis
bija tik saguris no alkohola, ka aizmiga
gaļas veikalā. Iereibušais kungs nogādāts pašvaldības policijas (PP) iecirknī
ekspertīzes veikšanai un administratīvās
lietas uzsākšanai.
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Nepieskata dzīvniekus
Saņemta sūdzība no kādas Skrundas,
Meža ielas, iedzīvotājas par daudz
pieklīdušiem svešiem suņiem. Lielākajai
daļai īpašnieki ir zināmi, tādēļ tika lemts
jautājums par saimnieku saukšanu pie
administratīvās atbildības. Tāpat saņemta informācija par kādu suni Nīkrāces
pagastā, kurš atstāts bez aprūpes. Veicot
pārbaudi, noskaidrots, ka suns tomēr
tiek barots. Saldus dzīvnieku patversmē
nogādāts kāds klaiņojošs kaķis, bet no
Raņķu pagasta uz dzīvnieku patversmi
nogādāti trīs bezsaimnieka kaķi. Savukārt mājās nogādāts kāds Amatnieku ielā
izbēdzis suns, kurš pats bija atnācis līdz
PP iecirknim. Saņemta informācija arī
par klaiņojošiem suņiem Skrundas novada Jaunmuižā, kuru dēļ bērni baidījās
doties uz skolu. Suņu īpašniecei izskaidrota atbildība par dzīvnieku labturības
noteikumu pārkāpšanu.
Sniedz palīdzību
Sniegta palīdzība VP darbiniekiem par
noziegumiem aizdomās turamu personu
meklēšanā. Tāpat palīdzēts Skrundas
sociālajam dienestam īpaši aprūpējama
klienta nogādāšanā no Ventspils uz Liepāju, bet Skrundas komunālajai saimniecībai palīdzēts santehniķim iekļūt kādā
dzīvoklī, lai likvidētu ūdensvada avāriju.
Atgādina par pienākumiem
Tika kontrolēts, kā tiek tīrīti trotuāri
no sniega un ledus. Bija daži privātmāju
īpašnieki, kuri par to bija aizmirsuši, taču
pēc atgādinājuma sniegs tika notīrīts.
Tika veiktas pārrunas arī ar kādu Saldus
ielas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju,
kura bija izraisījusi gāzes noplūdi,
neuzmanīgi rīkojoties ar gāzes balonu.
Veiktas pārrunas arī ar kādu Rudbāržu
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2016.gada 5.februāris

Lauksaimniekiem

LAD aicina veikt Lauku bloku un ainavu
elementu precizēšanu
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī gada 1.aprīlim Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā: nav uzrādīts lauku bloks; situācija LAD lauku bloku kartē un
dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti krūmi un sakopta
platība; ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī,
bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos jāsazinās ar LAD, nosūtot e-pastu: eps@
lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67027843 vai 27876161.

Pieteikties platību maksājumiem varēs tikai
elektroniski

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību
maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās
sistēmu (EPS).
Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem
jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem
līdz šim, noslēgt lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu sākt
lietot EPS un iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama
gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”,
gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan
personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.

Rīko apmācības

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos martā rīko
apmācības pārrauga tiesību iegūšanai piena šķirņu govkopībā darbam savā ganāmpulkā (B metode)1.03.un 15.03. , apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu
govkopībā darbam savā ganāmpulkā 11.03.un 23.03.
Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, t. 26148820, 63050235.
Ivars Kalnītis, t.29175921, 63050235, e-pasts: ivars.kalnitis@llkc.lv
2016. gada 11.februārī pl.10:00 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” Kuldīgas konsultāciju birojs (Pilsētas laukums 4-102) rīko profesionālās
augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšanas un atjaunošanas mācības,
darbībām ar 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem. Līdz 2016. gada 10.februārim iesniegt: aizpildītu iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD)
apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā, kas ir pieejams
VAAD mājas lapā (saite: http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augu-aizsardziba.aspx); vienu fotogrāfiju (3x4 cm). Iegūt papildus informāciju, pieteikties un
iesnieguma veidlapu var saņemt SIA “LLKC” birojā pie augkopības konsultantes
Daigas Melleres( tālr.63323519; 20264175)
1.martā pl.10:30 Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda)
SIA AnAgro piedāvā semināru par pieejamiem produktiem augkopībā un lopkopībā.
•Produkti augkopībai, Ilze Apenīte, Dr.agr.:Nano ELEMENT – ātras iedarbības
mikroelementi augiem, to lietošana un ekonomiskais pamatojums
•Bio ELEMENT – mikrobioloģisks preparāts augiem un augsnes uzlabošanai, tā
lietošana un ekonomiskais pamatojums
Lopkopībai, Anna Puiškina, Mg.agr.:
•Zālāju maisījumi, monokultūras, ieteikumi zaļmēslošanai
•Kukurūzas sēklas 2016
•Vācu kvalitātes plēves un pārklājumi skābbarības pārklāšanai
•SiloSolve un Optimize ieraugu klāsts skābbarības un skābsiena gatavošanai
pamatskolas skolnieku, kurš klaiņo un
neapmeklē mācības.
Risina nesaskaņas
Skrundā, Kalēju ielā, nācies risināt
divu kaimiņieņu nesaskaņas. Lai situāciju atrisinātu, iesaistīta arī vienas
kaimiņienes meita. Tāpat Skrundā risināts kāds ģimenes konflikts, to izdevies
atrisināt uz vietas.
Palīdz Valsts policijai
Valsts policijā nogādātas divas personas, kurām par izdarītajiem noziegumiem piemērota brīvības atņemšana.
Tāpat palīdzēts noskaidrot kādas personas, kuru meklē VP, atrašanās vieta. Uz
Kuldīgas tiesu nogādāts kāds Skrundas
novadā dzīvojošs apsūdzētais, kuram
noteikta piespiedu atvešana.
Atrod nelegālas cigaretes
28.janvārī Skrundā tiesas sankcionētas
apskates laikā atkal tika likvidēta kārtējā
nelegālā kontrabandas cigarešu tirgotava. Izņemtas 6420 cigaretes.
Ziņojumu sagatavoja
Ģirts Miksons, Skrundas
pašvaldības policijas inspektors
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JUBILĀRI JANVĀRĪ

Skrundas novada sociālais
dienests sumina šādus jubilārus
Skrunda un Skrundas
pagasts
93 gadniece
Anatasija ABDULLAJEVA
28.01.1923.
85 gadnieki
Rūdolfs FREIMANIS
17.01.1931.
Rita LASMANE 20.01.1931.
Aina ZAĻKALNE 20.01.1931.
80 gadnieki
Vinarts KOLERTS
06.01.1936.
Oskars ŠTAMERS
27.01.1936.
Eleonora AĻEKSEJEVA
29.01.1936.
Nīkrāces pagasts
80 gadniece
Nellija REIHMANE
09.01.1936.
Rudbāržu pagasts
92 gadniece
Erna Alvīne SPROĢE
15.01.1924.
80 gadniece
Emīlija GIRDVAINIENE
13.01.1936.
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www.skrundasnovads.lv

2015.gada 30.decembra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10/2015 “Grozījumi 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1/2015 “Skrundas novada pašvaldības
2015.gada budžets””.
Dome apstiprināt Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstu 2016.gadam.
Dome apstiprinās aktualizēto Skrundas novada attīstības programmas
2014.–2020.gadam rīcības plānu un
investīciju plānu .
Dome konceptuāli atbalstīja galvojuma piešķiršanu SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” kanalizācijas vada izbūves
projektam, piedaloties ES Kohēzijas
fonda aktivitātē “Atbalstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas”.
Dome apstiprinās noteikumus „Skrundas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” .
Dome apstiprināja Skrundas novada
uzņēmējdarbības veicināšanai, uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanai un apdzīvotības saglabāšanai
pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu (to
posmu) būvniecības vai pārbūves atlases
kritērijus (skatīt tabulā).
Dome pārsauca Skrundas novada

Administratīvie
jautājumi

Ieeja teritorijā pieaugušajiem

pašvaldības nekustamā īpašuma privatizācijas komisiju par Skrundas novada
pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
iznomāšanas komisiju, un apstiprināja
nolikumu „Skrundas novada pašvaldības
īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas
komisijas nolikums” .
Dome izsniedza AS „Latvijas valsts
meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts atradnei ”Mučukalns, III iecirknis”, A kategorijas
krājumam, kas atrodas zemes īpašumā
„Skrundas purva mežs”, Skrundas
pagastā. Atļauju izsniedza uz laiku līdz
2040.gada 1.jūlijam.
Dome atcēla pašvaldības nekustamā
īpašuma - Lielā ielā 9, Smilgās, Raņķu pagastā, Skrundas novadā, izsoli
12.01.2016.
Dome precizēja Skrundas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu (prot. Nr.
18, 14.§) “Par dzīvojamās telpas maiņu”,
izsakot 3.1.punktu.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome piešķirs Bagāžas un kravas
pieņemšanas ēkai, kura atrodas dzelzceļa stacijas „Skrunda” teritorijā, adresi
Noliktavas iela 7, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326.
Dome noteica zemes vienībai „Kaltenieki” Raņķu pagastā dalīto lietošanas

(astoņi simti trīs eiro) un nepilnu darba
laiku – 20 stundas nedēļā (0.5 slodzes).
Dome grozīja Skrundas novada domes
26.04.2012. sēdē (prot. Nr. 7, 1.§) ar
grozījumiem apstiprinātā nolikuma „Nolikums par atlīdzību Skrundas novada
pašvaldībā” punktus.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2/2016 „Nodeva par būvniecības ieceres akceptu vai būvatļaujas
saņemšanu Skrundas novadā”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 3/2016 „Grozījumi 2012.gada
25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
11/2012 “Par pašvaldības nodevām
Skrundas novadā””.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4/2016 „Grozījumi 2013.gada
24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5/2016 „Grozījumi 2010.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr.
29/2010 “Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Skrundas
novada administratīvajā teritorijā””.
Dome apstiprinās viena cilvēka uzturēšanās maksu aprūpes namā “Valtaiķi”
(turpmāk iestāde) šādā apmērā: personām, kuras pirms līguma noslēgšanas par
klienta ievietošanu iestādē ir bijušas deklarētas Skrundas novada pašvaldībā ne
mazāk kā pēdējos 12 mēnešus - 300.00
EUR (trīs simti euro, nulle centi) apmērā
mēnesī, personām, kuras pirms līguma
noslēgšanas par klientu ievietošanu
iestādē ir bijušas deklarētas citā pašvaldībā vai ir bijušas deklarētas Skrundas
novada pašvaldībā mazāk kā pēdējos 12
mēnešus – 400.00 EUR (četri simti euro,
nulle centi) apmērā vienā mēnesī.

Paskaidrojumi
1 personai

Ieeja teritorijā bērniem līdz
12 gadiem

Cena bez PVN
(EUR)
3.30 (ar PVN 4 EUR)
Bez maksas

Ieeja teritorijā grupai no 1020 personām

1 personai

Ieeja teritorijā grupai lielākai
par 20 personām

1 personai

Ieeja teritorijā grupai lielākai
par 20 personām

1 personai

2.48 (ar PVN 3 EUR)
1.65 (ar PVN 2 EUR)
1.65 (ar PVN 2 EUR)

Dome noteica, ka par atrašanos bez ieejas biļetes teritorijā “Mežaine” pārkāpēji
tiek sodīti pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.panta (naudas
sods līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro).

SKRUNDA

Nr.
p.k.
1.

2.

3.

Atlases kritērijs

Apraksts
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Papildinformācija

Uzņēmumu, kas nodarbojas ar laukLauksaimniecības uzņēmumi, kas izmanto
Z/s, SIA, pašnodarbinātās
saimnieciskās produkcijas ražošanu un minēto ceļa posmu ikdienā
personas, p/saimniecības,
pārstrādi, skaits
u.tml.
Sasaiste ar integrēta tipa projektu

Integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots
Jāpārbauda, vai kāds no
kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdar- komersantiem nav iesniedzis
bības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts projektu šajā aktivitātē.
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”

Uzņēmumu, kas nodarbojas ar neVai ceļa posms ir svarīgs citas nozares
Mežizstrāde, tūrisma nozares pārstāvji, u.tml.
lauksaimniecisko uzņēmējdarbību, uzņēmējiem
skaits

4.

Ceļa tehniskais stāvoklis

Ceļš (ceļa posms) ir ļoti sliktā tehniskā
Foto, atzinums/slēdziens
stāvoklī
(ja pieejams)

5.

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

Ceļš tiek izmantots skolēnu pārvadājumu
nodrošināšanai

6.

Citu publisko pakalpojumu nodroVai ceļš svarīgs citu publisko pakalpojumu
Auto veikals, pasts, sabiedšināšana
nodrošināšanai
riskais transports, u.c.

mērķi: 1.7 ha platībā - 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, un 0.3 ha platībā - 0601
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Dome sadalīja saimniecību „Ragāres”
Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes
vienībai 5.5 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Jaunragāres”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība.
Dome nodos dzīvojamās mājas Dārza
ielā 6, Skrundā, pārvaldīšanas tiesības
dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Skrundā,
pilnvarotai personai Jānim Caunem.

Dzīvokļu jautājumi

Dome pagarinās ar 13 personām dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem.
Dome atļāva kāda dzīvokļa īres līgumu
pārslēgt uz citas personas vārda. 2

2016.gada 28.janvāra domes sēde

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 1/2016 “Skrundas novada
pašvaldības 2016.gada budžets”.
Dome apstiprināja viena skolēna
izmaksas Skrundas novada pašvaldības
izglītības iestādēs 2016.gadā.
Dome nolēma novirzīt 100.00 EUR
(viens simts euro) no 2016. gada kultūras pasākumiem paredzētiem budžeta
līdzekļiem nodibinājumam „Fonds
Sibīrijas bērni”, 2016.gada projektiem
– izstādei “Sibīrijas bērni”, projektam
“Runājošā grāmata “Sibīrijas bērni””,
dokumentālās filmas “”Tēvi tur” izveidošanai, sacerējumu un zīmējumu
konkursa organizēšanai.
Dome apstiprināja maksu 3.00 EUR
(trīs euro) apmērā (tajā skaitā PVN) par
1 komplektu (16 pastkartēm).
Dome apstiprināja ar 01.02.2016.
maksas pakalpojumus pašvaldības īpašumā “Mežaine”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā (skatīt tabulā).
Ar 01.02.2016. dome izveidoja Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
2016.gadam amatu – “Mežaines” teritorijas uzraugs, profesijas kods 9629 07,
nosakot mēneša darba algas likmi 370.00
EUR (trīs simti septiņdesmit eiro un 00
centi) un pilnu darba laiku (1.0 slodzes).
Dome noteica, ka ar 01.02.2016. būvinspektors Skrundas novada pašvaldībā
strādā nepilnu darba laiku - 20 stundas
nedēļā (0.5 slodzes).
Ar 01.02.2016. dome izveidoja Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā
2016.gadam amatu – būvinspektora
palīgs, profesijas kods 2422 55, nosakot
mēneša darba algas likmi 803.00 EUR
Apraksts

2016.gada 5.februāris

Dome noteica, ka personām, ar kurām
līgumi par klientu ievietošanu iestādē
noslēgti pirms 2016. gada 1. janvāra, tiek
piemērota šāda kārtība: personām, kuras
pirms līguma noslēgšanas par klienta
ievietošanu iestādē ir bijušas deklarētas
Skrundas novada pašvaldībā, uzturēšanās maksa noteiktā apmērā tiek piemērota, sākot no 2016.gada 1.februāra, personām, kuras pirms līguma noslēgšanas
par klientu ievietošanu iestādē ir bijušas
deklarētas citā pašvaldībā, uzturēšanās
maksa noteiktā apmērā tiek piemērota,
sākot no 2016.gada 1.februāra.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumu
„Lāses” Rudbāržu pagastā ar nosacīto
cenu EUR 4700,00 (četri tūkstoši septiņi
simti euro).
Dome nolēma pārdot par nosacīto
cenu EUR 970.00 (deviņi simti septiņdesmit euro) pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lielā ielā 9, Smilgās,
Raņķu pagastā, ar kopējo platību 0.23 ha,
piedāvājot to nopirkt īrniekam un viņa
ģimenes locekļiem, nosakot, ka īrniekam
un viņa ģimenes locekļiem ir noslēdzama notariāli apliecināta vienošanās par
to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā
īrēto viendzīvokļa māju un noteikt, ka
atbilde uz piedāvājumu iesniedzama
viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas brīža.
Dome pagarināja ar Nodarbinātības
valsts aģentūru telpu (kopējā platība 38.4
m2) Kuldīgas ielā 6-6, Skrundā, nomas
līgumu uz vienu gadu, nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus.
Dome pagarināja ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” telpu (kopējā
platība 53.8 m2) Lielā ielā 1A, Skrundā,
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus, un telpu (kopējā platība 120
m2) „Rasas”, Dzelda, Nīkrāces pagastā,
nomas līgumu uz vienu gadu, nemainot
iepriekšējā telpu nomas līguma nosacījumus.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Raiņa iela,
Liepājas iela, Bānīša iela, Skrundā,
zemes ierīcības projektu zemes vienības
sadalīšanas dēļ.
Dome piešķīra mantojamiem zemes
gabaliem nosaukumus - 5.4 ha platībā,
„Silaine”, Rudbāržu pagasts, Skrun-
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das novads, LV-3324, zemes vienības
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība, un 2.5 ha platībā,
„Laukvārpiņas”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324, zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome sadalīs ēku īpašumu Klusā ielā
9, Skrundā, Skrundas novadā, un izveidos jaunu ēku īpašumu un atdalāmām
funkcionāli saistītām ēkām piešķirs
jaunu adresi Klusā iela 11, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome piešķirs VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošai zemes vienībai adresi
Stacijas iela 1, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, un piešķirs VAS „Latvijas dzelzceļš” piederošai zemes vienībai
un būvēm: tualetei un transformatoru
apakšstacijai, adresi Stacijas iela 4A,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Dome pārdos izsolē ar augšupejošu
soli nekustamos īpašumus: Dīķu ielā
8, Rudbāržos, ar nosacīto cenu EUR
700.00 (septiņi simti euro), Darbnīcas
ielā 5, Rudbāržos, ar nosacīto cenu EUR
2600.00 (divi tūkstoši seši simti euro).
Dome apvienos zemes vienības Liepu
iela 18, Rudbāržos, 0.0411 ha platībā un
„Lāses”, Rudbāržos, 0.1664 ha platībā,
apvienotām zemes vienībām un uz tā
esošai ēkai piešķirs vienotu adresi un
nosaukumu „Lāses”, Rudbārži, Rudbār-

personām piešķīra dzīvokli, noslēdzot
īres līgumu uz vienu gadu, 3 personām
atļāva mainīt dzīvokli, ar 4 personām
nolēma pārtraukt īres līguma tiesības uz
dzīvokli, 3 personām anulēs deklarētās
dzīvesvietas Skrundas novadā.
No 01.01.2016 dome nolēma dzīvoklim Ozolu ielā 2-2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

žu pagasts, Skrundas novads, LV-3324;
zemes vienības lietošanas mērķis – 1001
– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve.
Dome apstiprināja 15.01.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Krievkalni”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā un piešķīra
atdalāmai zemes vienībai 4.3 ha platībā
jaunu nosaukumu „Krieviņi”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, LV-3326,
zemes gabalu lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai
zemes vienībai 12.1 ha platībā atstāja
nosaukumu „Krievkalni”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā, LV- 3326,
zemes gabala lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome piešķīra personai dzīvokli,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu, ar 4
personām pagarināja dzīvojamās telpas
īres līgumus, 2 personām nolēma atļaut
pārslēgt īres līgumus uz savu vārdu;
noslēgt īres līgumu uz trīs mēnešiem un
noslēgt vienošanos par parādu nomaksu
ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, ar 1 personu pārtrauca īres līguma
tiesības uz dzīvokli,1 personai anulēja
deklarēto dzīvesvietu Skrundas novadā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Skrundas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžets
IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa

1 950 011

Īpašuma nodokļi

305 610

Nenodokļu ieņēmumi

16 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

284 910

Transferti

2 486 942

KOPĀ

5 043 473
IZDEVUMI

Vispārējie valdības dienesti

676 425

Sabiedriskā kārtība un drošība

105 343

Ekonomiskā darbība

86 803

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

605 646

Veselība

274 554

Atpūta, kultūra un reliģija

492 125

Izglītība

2 478 162

Sociālā aizsardzība

691 895

KOPĀ

5 410 953

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

4

www.skrundasnovads.lv

Ir aizvadītas pirmās disciplīnas Skrundas
novada 4.atklātās ziemas sporta spēlēs

23.janvārī sākās Skrundas novada 4.atklātās ziemas sporta spēles un turpināsies
līdz 5.martam.. Tās tika atklātas 23.janvārī ar tādiem ziemīgiem sporta veidiem kā
hokejs, distanču slēpošana un dambrete. Hokejā piedalījās pavisam 9 komandas,
kas bija atbraukušas no Skrundas, Rudbāržiem, Jaunmuižas, Saldus, Ķikuriem un
Kuldīgas. Tās tika sadalītas divās apakšgrupās. Pirmajā vietā komanda no Jaunmuižas – „Bratani”, otrajā- „Neaiztikt Ķikurniekus” no Ķikuriem, bet trešajā „Briesmu
zvaigznes” no Saldus.
24.janvārī Skrundas kultūras namā pulcējās dambretes spēles piekritēji - vienpadsmit vīrieši un četras sievietes. Pirms sacensībām ar klusuma brīdi pieminējām
aizsaulē aizgājušo dambretistu, skrundenieku Gunāru Bumbuli. Sieviešu konkurencē
pirmā vieta Ritai Radvilai (Nīkrāce), otrā vieta Birutai Leikartei (Nīkrāce) un trešā
vieta arī nīkrācniecei Ilonai Rītiņai. Vīriešu konkurencē pirmā vieta raņķeniekam
Ilgvaram Janševskim, otrā vietā rudbāržniekam Arvim Brizgam un trešo vietu izcīnīja
nīkrācnieks Andris Lielāmers.
Tajā pašā dienā notika distanču slēpošana. Slēpošanā piedalījās piecpadsmit
dalībnieki, kas nav slikts rādītājs, salīdzot ar iepriekšējiem gadiem. Sievietēm bija
paredzēta distance 3 km, bet vīriešiem 5 km gara trase. Laika apstākļu dēļ distance
sacensību dienā tika samazināta - sievietēm uz 2,4km, bet vīriešiem uz 3,6 km
garu trasi.

Sacensību rezultāti.
Sievietēm vecuma grupā līdz 34 gadiem
1.vietā Līga Strazdiņa (Skrunda) 11 : 00
2.vietā Lauma Strazdiņa (Skrunda) 11 : 51
Sievietes 35 +
1.vietā Loreta Robežniece (Skrunda) 13 :15
2.vietā Anita Miksone (Nīkrāce)
13 : 21
3.vietā Dzintra Liekmane (Nīkrāce) 13 : 47
Vīrieši vecumā līdz 34 gadiem
1.vietā Igo Radžabovs (Skrunda) 14 : 20
2.vietā Dmitrijs Vicvagars (Nīkrāce) 15 : 22
3.vietā Jānis Timofejevs ( Nīkrāce) 19 : 36
Vīrieši vecumā 35+
1.vietā Arnis Alferovs (Rudbārži) 13 : 38
2. vietā Ainis Ancāns (Nīkrāce) 14 : 16
3.vietā Agris Jansons (Skrunda) 15 : 11
SPORTA SPĒĻU GRAFIKS
6.februārī pl.11:00 Skrundas vidusskolas sporta zālē florbols (5+1).
13.februārī pl.11:00 Skrundas vidusskolas 5.kabinetā individuālās sacensības
šahā. 14.februārī pl.11:00 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē sacensības
novusā pa pāriem.
20.februārī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības telpu strītbolā
3 : 3.
21.februārī pl.11:00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības jauktajām komandām volejbolā ( 4 vīrieši + 2 sievietes).
27.februārī pl.11:00 Skrundas kultūras nama zālē sacensības kāršu spēlē „Zolīte”
komandām (neatkarīgi no dzimuma 4 spēlētāji).
28.februārī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē sacensības galda tenisā.
Visās sacensību dienās, kuras notiek telpās, katram sportistam vienu reizi būs
iespēja piedalīties sacensībās dartā!
Teksts un foto – Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta darba organizatore

Bibliotēku ziņas

Nīkrāces bibliotēka
Visu februāri apskatāma informatīva izstāde „Deviņi Latvijas dabas brīnumi”.
26.februārī Nīkrāces pamatskolā notiks tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā Zinātne”
galveno redaktori un pārstāvi no Fizmix.
Rudbāržu bibliotēka
19.februārī pl.10.00 pasaku rīts bērnudārza audzēkņiem „Pasaku rakstniekam
V.Grimmam - 230”.
No 5.-29.februārim bibliotēkas jaunieguvumu izstāde.
Raņķu bibliotēka
Visu februāri apskatāmas divas izstādes - ”Svečturi un sveces”, „Rokdarbu
izstāde”.
Skrundas pilsētas bibliotēka
3.martā Skrundas pilsētas bibliotēkā tikšanās ar dziesminieku Ēriku Loku „Dziesmas un sarunas par dzīvi”.
Antuļu bibliotēka
5 februārī pl.15.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē tikšanās ar Latvijas Nacionālā
teātra aktrisi Zani Jančevsku.
26. februārī pl.13.30 tikšanās ar žurnāla “ Ilustrētā Junioriem” radošo komandu.
Skrundas bērnu bibliotēka
05.februārī „Dižais lasītājs”. 2015.gada čaklāko lasītāju godināšanas pasākums
No 22.- 26.februārim daiļliteratūras stundas Skrundas PII „Liepziediņš” bērniem.
15.februārī grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
Visu februāri apskatāma informatīva izstāde „2016. gada objekti Latvijā”.

SKRUNDAS NOVADS
Skrundas novada
dzimtsaraksts ziņo

Aizvadītā gada decembrī Aivas un
Elvija Knipšu ģimenē piedzimis otrais
bērniņš - meitiņa Kate, Aivita Emerberga
un Mikus Staņevičs kļuvuši par vecākiem dēliņam Emīlam Justam.
2016. gada janvārī par vecākiem meitiņai Nikolai kļuvuši Sellija Tunēna un
Linards Lagzda.
Otro bērniņu - dēliņu Dāvi sagaidījuši
Lelde Bergmane un Juris Rusakovs,
Arājumu ģimenē Diānai un Uldim
pasaulē nācis otrais bērniņš - dēliņš
Edvards.
Lai ņipri un veseli mazulīši un
laimīgi vecāki!
Kopumā 2015.gadā Skrundas novadā piedzimuši 33 mazulīši, un tas
ir par 3 bērniņiem vairāk nekā pērn.
Skrundā -12 (5 meitenītes un 7
puisīši), Skrundas pagastā - 8 (3 meitenītes un 5 puisīši), Jaunmuižā - 3 (meitenīte un 2 puisīši), Rudbāržu pagastā
-3 (meitenīte un 2 puisīši), Nīkrāces
pagastā - 5 (4 meitenītes un puisītis),
Raņķu pagastā - 2 (2 meitenītes).
16 meitenītes un 17 puisīši.
Divus vārdus vecāki devuši 2 puisīšiem - Dāvids Jānis un Emīls Justs.
Aizvadītajā gadā puisīšiem doti tādi
stipri un latviski vārdi kā Jēkabs, Toms,
Gustavs, Edgars, Roberts; meitenītēm
- Anna, Alise, Kate, Elīza, Elizabete. 2
puisīšiem dots vārds Rainers. Vēl vecāki
izvēlējušies vārdus: Markuss, Rafaels,
Kevins, Olivers, Nātans, Klāvs, Kalvis,
Una, Milana, Valentīna, Sintija, Sandija,
Enija, Melānija, Sabīne, Samanta, Ketrīna, Annija, Elīna. Bērniņi piedzimuši 12
laulātiem pāriem, 19 bērniņiem mamma
un tētis nav reģistrējuši laulību, bet par
2 mazulīšiem rūpes uzņēmušās mātes.
13 bērniņi ir pirmie savās ģimenēs, 9
bērniņi ir otrie ģimenē, 6 bērniņi ir trešie ģimenē, 4 ģimenēs sagaidīti ceturtie
bērniņi, ir arī piektais bērniņš ģimenē.

2016.gada 5.februāris

Notikumu kalendārs

Skrundā

13.februārī pl.18.00 Skrundas kultūras namā vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Viens mirklis”. Koncertā piedalīsies Grobiņas sieviešu vokālais
ansamblis “Can brio”, Aizkraukles pagasta vīru vokālais ansamblis un sieviešu
vokālais ansamblis “Spīdala”, Aizputes kultūras nama vīru vokālais ansamblis
“Kurši”, Snēpeles pagasta vīru vokālais ansamblis, Vārmes pagasta jauktais
vokālais ansamblis “Atbalss”, Skrundas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Romance” un vīru vokālais ansamblis “Vecie zēni”.
19.februārī un 4.martā Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu
aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikties pa t.63321311.
19.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras namā Kuldīgas lauku konsultāciju
birojs aicina uz balli lauksaimniekus, uzņēmējus. Dalību lūdzam pieteikt līdz
10.februārim, zvanot pa t.63323519 vai personīgi Pilsētas laukumā 4-106,
Kuldīgā. Dalības maksa 15 eur/personai.
23.februārī Svinam Skrundas dzimšanas dienu! Tiekamies pl.17.00 pie
Skrundas kultūras nama, lai kopā ar Rudbāržu folkloras kopu “Kamenīte” un
Raņķu folkloras kopu sagaidītu Meteni. Visi tiek aicināti ierasties tradicionālās
maskās (dzērve, lācis, vilks, kaza, čigāniete utt.)
28. februārī pl.12.00 Skrundas kultūras namā cirka izrāde “Pasakainā planēta”. Izrādē piedalīsies dresēti dzīvnieki. Ieejas maksa - EUR 5.00.

Nīkrācē

13.februārī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā viesosies Īslīces amatierteātris
“Dadži” ar izrādi pieaugušajiem un bērniem pēc Blaumaņa pasakas motīviem
“Velniņi”.

Rudbāržos

20.februārī pl.19.00 Rudbāržu sporta zālē notiks Rudbāržu amatierteātra
“Spēlmaņi” ikgadējais amatierteātru karnevāls “Bez dziesmas nav teātris”.
Draiskulīgas dejas spēlēs Artis no Cīravas. Ieejas maksa - 2.00 Eur.

Raņķos

Februāris Raņķos - sporta aktivitāšu mēnesis.
5.februārī pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē – novuss.
19.februārī pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē – zolīte.
26.februārī pl.18.00 Ģimeņu centrā – teniss.
24.februārī pl.15.00 Raņķu pasākumu zālē „Mans vaļasprieks”. Iepazīstini
citus ar savu vaļasprieku! Sīkāka informācija pie A.Zemes.
5.martā Sieviešu dienas pasākums.

Stand- Up komēdijas izrāde Skrundas
kultūras namā

6.februārī pl.19.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē notiks pašmāju komiķa un rakstnieka Maksima Trivaškeviča stand- up komēdijas
šovs „Stand- up izrāde latviešu valodā”, kura ietvaros tiks iesmiets par
valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem, kā arī par
pašlaik un vienmēr aktuālo. Maksims Trivaškevičs ir komiķu organizācijas „Comedy Latvia” biedrs un viens no pieredzējušākajiem stand- up
žanra pārstāvjiem Latvijā. Paspējis līdz asarām sasmīdināt publiku gan
Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs, šajā vakarā skatītājus humorists priecēs ar
vairāk nekā stundu garu priekšnesumu. Ieeja- bez maksas. Pasākumu
piedāvā- Skrundas jauniešu centrs.

2015.gada decembrī un 2016.gada janvārī
aizsaulē aizgājuši:
Vārds, uzvārds

Decembrī 2. Ziemassvētkos laulību
reģistrēja skrundenieki Anda Birzniece
un Gatis Stiba; saldeniece Ilze Proskurina un nīcenieks Gatis Pīlēns.
				
….uzziedināsim debesis
Un mums nekad nebūs grūti!
Apsveicam jaunās ģimenes!
2015.gadā Skrundas dzimtsarakstu
nodaļā laulības noslēguši 57 pāri, 6
reģistrējuši laulību baznīcā.
16 pāri ir mūsu novada iedzīvotāji.
No citiem novadiem laulību reģistrējuši:
13 pāri no Rīgas, 5 pāri no Saldus un
5 no Liepājas, 3 no Aizputes un 2 no
Tukuma, 2 no Ventspils, 2 no Pāvilostas.
Pa vienam pārim no Kuldīgas, Kolkas,
Bauskas, Lielvārdes, Ķekavas un Cēsīm.
Piena muižā laulību reģistrējusi meitene no Engures ar holandiešu puisi.

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.

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

PĒTERIS JURIS
DZALBS

12.11.1932
Sporta iela 1a-17, Skrunda

3.12.2015.

IMANTS
GRĪNBERGS

02.09.1950
Pērkona iela 11-17, Skrunda

15.12.2015.

10.07.1940
Rūpniecības iela 1-1, Skrunda

06.01.2016.

ANDA KĀRLSONE

26.02.1940
Torņa iela 2-16, Kušaiņi,
Skrundas pag., Skrundas novads

07.01.2016.

INĀRA INDĀNE

26.11.1932
Jubilejas iela 4-10, Rudbāržu
pag., Skrundas novads

10.01.2016.

07.08.1959
Amatnieku iela 41, Skrunda

11.01.2016.

12.02.1938
Vēju iela 2, Dzelda, Nīkrāces
pag., Skrundas novads

14.01.2016.

AINA INTLERE

JURIS PĒTERSONS
TEODORS
FREIDENFELDS
VALĒRIJA
KAMINSKA
ZIGRĪDA KOŠUKA

16.05.1935
Meža iela 9, Skrunda
22.11.1942
Cieceres iela 2-6, Ciecere,
Skrundas pag., Skrundas novads

17.01.2016.
16.01.2016.

GUNARS VILNIS
BUMBULIS

17.02.1938
Saldus iela 14A, Skrunda

20.01.2016.

VERONIKA
FREIMANE

25.10.1931
Sporta iela 3-10, Skrunda

23.01.2016.

ULDIS JAUNZEMIS

VILNIS SEDOLS

01.05.1947
Ventas iela 6-10, Raņķi, Raņķu
pag., Skrundas novads

24.01.2016.

22.08.1928
Dzērves iela 23-22, Liepāja

26.01.2016.

Aizvadītajā gadā mūžībā pavadīti 69 cilvēki.

