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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2015.gada 6.novembris

Strādāts godam un no sirds!

Labdien, lasītāj!

Tuvojas Latvijas dzimšanas diena. Tas ir laiks, kad ne vienā vien pašvaldībā tiek teikti paldies vārdi tiem vietējiem ļaudīm, kas savu darbu veikuši godam un
no sirds. Šī ir arī Skrundas novada pašvaldības tradīcija. Goda balvas 17.novembra pasākumā Skrundas kultūras namā saņems 3 cilvēki, savukārt pateicība
tiks izteikta 9 novada ļaudīm. Pirmoreiz šogad Goda balvas īpašnieki saņems īpaši izveidotas piespraudes un naudas balvu 50.00 EUR apmērā pēc nodokļa
nomaksas. “Par Skrundas novada tradīciju kļuvis Valsts svētkos atcerēties tos cilvēkus, kuri ar savu darbu iesaistās novada sabiedriskās dzīves norisēs, strādā
aktīvi un radoši, kā arī dod ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē, negaidot par to atlīdzību. Katrs no Goda balvas saņēmējiem ir godprātīgi, ar augstu
profesionalitāti veicis darbu savā nozarē, uzņēmējdarbībā, veidojot novada vizuālo tēlu. Gribu novēlēt novada ļaudīm pašapziņu, zināšanas, spēku un izturību, īstenojot savas ieceres un sapņus!” sacīja Skrundas novada Domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Gunta Stepanova, kura vadīja
apbalvojumu izvērtēšanas komisiju.

Goda balvas saņēmēji

Dita Ņuņēvica, Skrundas
kultūras nama direktores p.i.
Kas es esmu? Cik liels ir mans
patriotisms? Cik nozīmīgi ir nēsāt
sarkanbaltsarkano lentīti?
Šie jautājumi kļūst aktuāli tieši
novembrī, kad mēs svinam savas
valsts dzimšanas dienu - jau
gandrīz simt gadu. Šajā laikā mēs
daudz domājam par piederību savai
pilsētai, novadam un, protams,
valstij, kuru saucam par mājām.
Daudz uzmanības pievēršam
vēsturei, kurā esam piedzīvojuši
daudz negatīvu lietu, bet ar savu
vienotību un spēku esam panākuši,
ka mūs pazīst. Svētku laikā mēs
vairāk veltām uzmanību visiem
tiem cilvēkiem, kas dara nozīmīgus
un labus darbus, veidojot mūsu
mājas labākas.
Katra cilvēka mājas ir tur, kur
viņš jūtas vislabāk, jo nekur jau
nav tik labi kā mājās. Mēs esam
latvieši, kuriem ļoti svarīgas ir
garīgās vērtības. Ar tām mēs varam
pilnveidot savu dzīvi, padarot
to krāsaināku un interesantāku.
Mums pieder liela dziesmu
un deju bagātība, kurā varam
smelties spēku un vienotību. Kopā
dziedot un dejojot, tu novērtē to,
ka nav nepieciešami ne vārdi,
ne izlikšanās. Šajos brīžos mēs
domājam tikai par to, cik jauki ir būt
kopā un justies nozīmīgam.
Strādājot kultūras namā, katru
dienu sajūtu šo latvisko garu,
vērojot, kā dziedātāji un dejotāji
apgūst mūsu tradicionālās vērtības,
kā audējas ieauž skaistos latvju
rakstus savos darbos. Ir prieks par
katru, kas piedalās amatiermākslas
kolektīvu darbībā. Tā mēs
pierādām, ka gribam būt vieni no
lielās kultūras nama saimes, kur
satiekas dažādas pauaudzes. No
maza trīsgadnieka līdz sirmam
vecumam mēs veltām savu laiku,
lai dalītos ar savām spējām un
emocijām un vairotu prieku gan
sev, gan līdzcilvēkiem.
Novēlu visiem sajust sevī šo
latvisko garu, būt vienam no šīs
mazās valsts patriotiem, darīt lielus
un paliekošus darbus un izbaudīt
mūsu Latvijas valsts svētkus,
apmeklējot svinīgo pasākumu
vai vienkārši atnesot savas labās
domas uz baznīcas kalnu! Aicinu
visus iedegt gaismu māju logos,
pilsētā un, protams, savās sirdīs!
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Andris RIEKSTS, pulkvežleitnants,
Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona
komandieris. Goda balva piešķirta par
ieguldījumu Skrundas novada jauniešu
patriotiskajā audzināšanā.
Pateicības raksti tiks pasniegti Ancānu ģimenei, z/s „Kalna Ventinieki”
saimniekiem, par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu, darba vietu nodrošināšanu un vides sakārtošanu Nīkrāces
pagastā,
Birutai LEIKARTEI, Latvijas lielmeistarie novusā, par brīvprātīgu,
pašaizliedzīgu un profesionālu novusa
popularizēšanu,
Ilzei ZANERIBAI, Nīkrāces pamatskolas rotaļu grupas audzinātājas

Arnis ZALCMANIS, SIA „SKRUNDA” valdes
priekšsēdētājs. Goda balva piešķirta par
zivsaimniecības attīstību un uzņēmējdarbības
veicināšanu.

palīdzei, par ieinteresētību un radošu
atbalstu Nīkrāces pamatskolas leļļu
teātrim,
Kristīnei HARTMANEI, Skrundas
vidusskolas fizikas un informātikas
skolotājai, par ieguldīto darbu skolēnu
sagatavošanā Latvenergo koncerna
erudīcijas konkursam „eXperiments”,
Ingunai PURIŅAI, Skrundas vidusskolas apkopējai, par brīvprātīgu
ieguldījumu Skrundas vidusskolas teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanā

Edgars RAČEVSKIS, diriģents. Goda balva
piešķirta par ilggadēju ieguldījumu Skrundas
novada kultūras dzīvē.

un „LMT Latvijai” projekta realizāciju,
Andai VĪTOLAI, biedrības „Mini
SD” valdes priekšsēdētājai, par labdarības aktivitāšu un sociālo projektu
īstenošanu, uzlabojot Skrundas novada
maznodrošināto iedzīvotāju dzīves
kvalitāti,
Inesei OZOLIŅAI, brīvprātīgā
Rudbāržu jauniešu klubiņa vadītājai, par
brīvprātīgu un radošu darbu ar Rudbāržu
pagasta jauniešiem un veiksmīgu „LMT
Latvijai” projekta realizāciju,

Skaidrītei ALEKSANDROVAI,
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas
sētniecei, par atsaucību un atbalstu Rudbāržu pensionāriem,
Rudītei KRONLAKAI, volejbola
trenerei, par ieguldījumu bērnu un jauniešu volejbola tradīciju veidošanā un
sportiska dzīvesveida veicināšanā.
Informāciju apkopoja
Ieva Benefelde
Foto - Ieva Benefelde un
Zemessardzes publicitātes foto

Skrundas novada pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs ieguvis jaunu veidolu

Skrundas novada pašvaldība ir viena
no 51 pašvaldības, kas no 2015.gada 1.
septembra pakāpeniski izveidos valsts
un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus. Kurzemes reģionā ir deviņas pašvaldības, kas šogad ir uzsākušas
konsultēt iedzīvotājus par pieejamajiem
pakalpojumiem. Katrā pakalpojumu
centrā klients saņems konsultāciju/informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba
inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu
lietošanā portālā LATVIJA.LV, kā arī
informāciju par valsts iestāžu tuvāko
reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību. Savukārt
Lauku atbalsta dienests sadarbību ar
pašvaldībām uzsāks 2016. gadā.
Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra darba laiki un
kontakta tālruņi ir tādi paši kā Skrundas
novada pašvaldībai. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt valsts institūciju pakalpojumus pēc iespējas tuvāk
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Viena no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra speciālistēm Skrundas novada pašvaldībā
Rudīte Kronlaka
dzīves vietai. Lai veiksmīgāk speciālisti
varētu konsultēt un sniegt pakalpojumu,
aicinām iedzīvotājus kārtot e-paraksta
tiesības vai reģistrēties kā interneta
bankas lietotājam.
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Skrundas novada pašvaldība ir veikusi
kosmētisko remontu pirmā stāva vestibilā, kā arī klientu ērtībām ir izgatavotas
mēbeles pēc individuāla pasūtījuma,
radot ērtāku klientu apkalpošanu un atse-
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višķu vietu klientiem darbam ar datoru.
Teksts - Zane Eglīte, Attīstības
nodaļas vadītāja
Foto - Ieva Benefelde
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Par komunālajiem
maksājumiem

Iepazīstieties! Raņķu pagasta pakalpojumu
pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, pamatojoties uz
24.09.2015. domes lēmumu (prot. 15,
29.§), organizē pašvaldības nekustamo
īpašumu nomas tiesību izsoles: telpām
Raiņa ielā 15, Skrundā, kadastra numurs:
6209 003 0176 001. Sākotnējā cena EUR
0,65 par 1 m2 (sešdesmit pieci centi) bez
PVN. Izsoles laiks 10.11.2015. pl.10.00;
telpām Skolas ielā 4, Jaunmuižā, Skrundas pagastā, kadastra numurs: 6229 015
0208 001. Sākotnējā cena EUR 0,43 par
1 m2 (četrdesmit trīs centi) bez PVN.
Izsoļu vieta - Raiņa ielā 11, Skrundā,
Skrundas novadā. Izsoļu dalībnieku
reģistrācija - līdz 09.11.2015. pl.16.00.
Izsoļu veids - mutiskas izsoles ar augšupejošu soli.

NVO seminārs

26.novembrī no pl.13.00 līdz 17.00
Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada
ielā 6, Kuldīgā, Kurzemes NVO atbalsta
centrs aicina uz ieteikumu, pieredzes
un ievirzes semināru “Kā biedrībai sākt
darboties starptautiski?” - par un ap
starptautiskajiem projektiem, partneru
piesaisti, atpazīstamību, u.c.

Diabēta diena

14.novembrī pēc PVO iniciatīvas
visā pasaulē tiek atzīmēta Diabēta diena, tālab „Mana Aptieka” aptiekās tiek
piedāvāts projekts „Parūpējies par savu
cukura līmeni!”. Skrundā, Maija aptiekā,
1.maija laukumā 3, bezmaksas cukura
līmeņa mērīšana un konsultācijas par
cukura diabētu Diabēta dienas ietvaros
notiks 12.novembrī. Iedzīvotāji aicināti
iepriekš zvanīt uz aptieku un pieteikties
pa t.63350065. Katram klientam ir iespēja bez maksas pārbaudīt cukura līmeni
asinīs, noskaidrot, kā samazināt cukura
diabēta riska faktorus. Izvērtējot šos
rādītājus, farmaceiti sniegs konsultāciju
par profilaktiskiem pasākumiem, kā arī
konsultēs, kā rīkoties, lai mazinātu risku
saslimt ar cukura diabētu!

Svecīšu vakars

21.novembrī Skrundas novada kapsētās Svecīšu vakars. 12.00 Vecsieksātes
kapsētā; 12.30 Bākūžu kapsētā; 13.00
Sprīžu kapsētā; 14.00 Lūdiķu kapsētā;
15.00 Krogrāju kapsētā; 16.00 Raņķu
pagasta kapsētās; 16.00 Skrundā, Sila
kapos; 17.00 Skrundas Baznīcas kapos;
pārējās kapsētās - aicinām iedzīvotājus
sakopt savu tuvinieku atdusas vietas un
iedegt svecītes sev pieņemamā laikā.

Sociālo darbinieku
diena

Atzīmējot Sociālo darbinieku dienu,
kuru svinam novembra otrajā otrdienā,
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” no 16.līdz 20. novembrim aicina
iedzīvotājus uz atvērto durvju dienām.
Interesenti aicināti iepazīties ar sociālo
darbinieku ikdienas dzīvi un darbu, uzdot jautājumus sociālā dienesta telpās,
Skrundā, Kalēju ielā 6, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.
Papildus organizējam informatīvās
dienas pagastu pārvaldēs un Skrundā.
Info dienas notiks: 12.novembrī pl.11.00
Rudbāržu pagasta pārvaldes zālē; 19.novembrī pl.13.00 Nīkrāces kultūras centra
zālē; 27.novembrī pl.10.00 Raņķu pagasta pārvaldes zālē; 19.novembrī pl.16.00
Skrundas kultūras nama mazajā zālē.
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Skrundas novada pašvaldības policija
ziņo par paveikto no 1.līdz 31.oktobrim
Nelikumīgi izgatavo alkoholu

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem,
visus maksājumus bez papildu samaksas
var veikt Skrundas autoostas kasē, kura
strādā arī sestdienās un svētdienās.
Turpat var arī iegādāties atkritumu maisus. Maksājumus var veikt skaidrā un
bezskaidrā naudā – ar norēķinu karti, jo
kasē ir uzstādīts POS terminālis.

Izsolīs nomas
tiesības

2015.gada 6.novembris

1.oktobrī policisti devušies uz Liepāju, lai saņemtu tiesas ekspertīzi par nelikumīgi izgatavota alkohola sastāvu. Viena persona tika izsaukta uz administratīvā
pārkāpuma kodeksa sastādīšanu par nelikumīgu alkoholisku dzērienu glabāšanu,
pārvietošanu un ražošanu.

Ikdienas patrulēšana

Ritvars Stepanovs Raņķu pagasta
pakalpojumu pārvaldē sāka strādāt
2015.gada 1.jūlijā. Ar viņu sarunājās
Ieva Benefelde
Kāda ir Jūsu līdzšinējā darba
pieredze?
Pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas beigšanas 1981.gadā sāku strādāt
kolhozā „Ziedonis” par automehāniķi.
Tas bija patīkams laiks, kad tika apgūta
gan pieredze darbā ar cilvēkiem, vadot
autovadītāju kolektīvu, gan pieredze
sporta pasākumu organizēšanā. 1988.
gadā Skrundas 42. profesionāli tehniskās
vidusskolas direktore Rūta Ēķe aicināja
darbā skolā par vietnieku mācību un
ražošanas darbā. Tas bija cita rakstura
darbs - darbs ar pedagoģisko kolektīvu,
mācību procesa organizācija, izglītības programmu izstrāde, profesionālo
priekšmetu mācīšana. Šajā laikā tika
apgūta pedagoģiskā izglītība. Lieliska
pieredze tika gūta vadot darba grupas
skolas, starpskolu un dažādos Republikas līmeņa projektos.
Kāpēc nolēmāt pieteikties Raņķu pagasta pārvaldes vadītāja
amatam?
Tā bija liktenīga sakritība, ka pēc
daudziem gadiem atkal atgriezos Raņķos. No darba bija aizgājis iepriekšējais
pagasta pārvaldes vadītājs, Skrundas

Profesionālā vidusskola bija likvidācijas
procesā un bija izsludināta pieteikšanās
pagasta pārvaldes vadītāja vietai. Domāju - kāpēc gan nepieteikties – cilvēki
zināmi, vieta zināma, organizatoriskajā
darbā ir pieredze, arī saimnieciskos
darbu pārzinu.
Kas Jums šķiet svarīgākie vispirms padarāmie darbi?
Sākot darbu, svarīgi bija apzināt
iedzīvotāju vajadzības un tikpat būtiski
iespējas, ko pagasta pārvalde var izdarīt.
Atskatoties uz tuvāku vai tālāku laiku
pagātnē – ir paveikti lieliski darbi, sakārtota vide. Domāju, ka Raņķos vēl joprojām ir potenciāls, lai paveiktu lieliskus
darbus, kā arī startētu jaunos projektos.
Ko vēlaties paveikt savā darbā
tuvākā gada laikā?
Primāri tas ir dzīvojamais fonds,
infrastruktūras uzturēšana. Uzturēt un
turpināt pilnveidot vidi, kurā dzīvojam.
Veicināt sabiedrisko dzīvi pagastā.
Kādu vēlaties redzēt Raņķu pagastu pēc pieciem gadiem?
Vēlos, lai tā būtu vieta, kurā notiek
uzņēmējdarbība, vieta, uz kuru gribētu
atbraukt citi, vieta, kura piesaista gan tos,
kuri šeit dzīvo, gan atbraucējus.
Kontakti: e-pasts: ranki@skrunda.lv; t.63354352, 28319185.

Par padarītajiem darbiem Rudbāržu pagastā avīzes lasītājus
informē pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe.

Oktobris mūs sveicināja ne tikai ar košajiem lapu paklājiem un gājputnu saucieniem, mērojot ceļu uz ziemas mītnēm. Tas iesākās ar pensionāru vakaru, kur
svētku noskaņu radīja Renārs un Gatis no Durbes. Bija patīkama atkal tikšanās
reize. Pagasta amatierteātris ”Spēlmaņi” piedalījās Skrundas novada amatierteātra
skatē, kur ieguva 2.pakāpi. Amatierteātris oktobrī ar savu lugu priecēja arī Nīkrāces
pagasta vecļaudis un piedalījās Usmas kultūras nakts pasākumā. Paldies Mirdzai
Pilskungai un aktieriem par ieguldīto darbu! Pagastā tika pabeigti gājēju celiņu
bruģēšanas darbi. Ir atjaunots ceļa segums uz pagasta autoceļa Kānes-Lapiņas .Vēl
turpinās lapu grābšanas darbi. Kamēr laiks mūs vēl lutina, aicinu visus pagasta
iedzīvotājus sakopt savas mājas apkārtni!

Par Nīkrāces pagasta pārvaldē veiktajiem darbiem 2015.
gada vasaras un rudens sezonā lasītājus informē pagasta
pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere.

Pagastā veikti remonti 2 pašvaldības dzīvokļos, atjaunots jumta segums 7 garāžu
jumtiem, izremontēta garāža „Depo” – atjaunots jumta segums, veikts garāžas vārtu
un grīdas remonts. Tāpat pārmaiņas piedzīvojusi pagasta pārvaldes ēkas fasāde, uzbūvēta uzbrauktuve invalīdu vajadzībām, veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Lēnu ciemā, savukārt pie Nīkrāces kapsētas atjaunota ūdens ņemšanas vieta, aka
atjaunota arī pie Purvkroga kapsētas. Visās Nīkrāces pagasta kapsētās izgatavoti
atkritumu maisu turētāji un sakārtota sadzīves atkritumu savākšana.
Pašvaldības tukšajiem dzīvokļiem Dzeldā sagādāta malka šīs sezonas apkurei, tāpat
veicam Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema, Lēnu ciema un visu kapsētu teritoriju
apsaimniekošanu.

Aicinām darbā!
Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” aicina darbā : medicīnas māsas,
ārsta palīgus pakalpojuma Veselības aprūpe mājās Skrundas novadā nodrošināšanai. Piedāvājam: sociālās garantijas, stabilu atalgojumu, iespēju strādāt
pilnu vai nepilnu darba laiku, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu. Prasības
ārstniecības personai:
- Ir reģistrēta Ārstniecības personas reģistrā
- Ir Ārstniecības personas sertifikāts
- Piemīt labas latviešu un krievu valodas zināšanas
- Ir praktiskā darba pieredze
- Piemīt prasme pieņemt lēmumu un izrādīt iniciatīvu
- Spēj patstāvīgi organizēt darba procesu
- Ir labas komunikācijas spējas un piemīt iejūtība
- Augsta atbildības sajūta, precizitāte
CV un Motivācijas vēstuli sūtīt : skrundasnovads@samariesi.lv
Kontaktpersona: Lolita Grīnvalde, “Samariešu atbalsts mājās”
Skrundas nodaļas vadītāja. Tālrunis: 25691384.
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Visu mēnesi tiek veikta ikdienas patrulēšana pa Skrundas novadu, kā arī nesakopto
īpašumu apsekošana. Profilaktiskā reida laikā 3.oktobrī tika aizturētas piecas personas alkohola reibumā, kas aizskārušas citu personu cieņa. Viena no aizturētajām
personām bija nepilngadīga. Uzsāktas piecas administratīvā pārkāpuma kodeksa
lietvedības. Strādāts arī pie administratīvās lietvedības sakārtošanas. Patrulējot
Skrundas pilsētas centrā, tika pamanītas divas nepilngadīgas personas, kuras bez
vecāku klātbūtnes atradās laukā pēc pl.22.00 . Abas personas tika nogādātas mājā.
22.oktobrī apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju, konstatēts, ka vairāki mazi
skolēni autoostas teritorijā mētājās ar akmeņiem un āboliem. Viens no mazajiem
jauniešiem spēra ar kājām pa autoostas stabu dēļiem. Vainīgās personas tika noskaidrotas, izteikts mutisks brīdinājums un izskaidrotas iespējamās sekas šādai rīcībai.

Posta īpašumus

3.oktobrī saņemta ziņa par nelikumīgu dedzināšanu bijušajā lokatora pilsētiņā
‘’Mežaine’’. Klāt esošās personas tika noskaidrotas un informācija nodota Valsts
policijai. Tāpat šai teritorijā regulāri notikusi patrulēšana. Šo teritoriju apsekojot
nakts laikā, pilsētiņā tika liegta ieeja sešām personām. 25.oktobrī tika konstatēts
ugunsgrēks kādā no pilsētiņā esošajām ēkām. Vainīgās personas tiek noskaidrotas.
Paldies Skrundas un Kuldīgas VUGD par ātro reaģēšanu un ugunsgrēka lokalizēšanu! Tāpat šai pilsētiņā sastapti divi Nīderlandes pilsoņi, kuri, apmeklējot šo vietu
tūrisma nolūkos bija iestiguši ar džipu, cenšoties pārbraukt tuvumā esošo grāvi.
Situācija atrisināta. Oktobrī konstatēts arī fakts par pašvaldības īpašumu bojāšanu.
Apstākļi un vainīgā persona tika noskaidrota. Apsekojot Skrundas pilsētu tumšajā
laika periodā, pieķerts kāds autovadītājs, kurš ar savu automašīnu bojāja ceļa seguma paaugstinājumus ātruma samazināšanai, tautā saucamos guļošos policistus.
Riepu svilināšanas rezultātā šī konstrukcija arī tika sabojāta. Uzsākta administratīvā
lietvedība. Oktobrī konstatēti vairāku ceļa zīmju bojājumi pagriezienā uz Aizputi
un Kazdangu. Iespējamā vainīgā perona tika noskaidrota un informācija nodota
Valsts policijai.

Pārbauda personas

Oktobrī pārbaudītas personas, kuras ir nozīmētas Valsts policijas kontrolē un
uzraudzībā. Tika konstatēti divi pārkāpumi.

Apseko īpašumus

Kopā ar dzīvokļu komisijas pārstāvi, tika apsekoti dzīvokļi Ciecerē. Tāpat apsekoti novada nesakoptie īpašumi. Tika saņemta informācija par sadzīves atkritumu
izgāšanu Rudbāržu pagastā. Apstākļi tiek noskaidroti.

Risina nesaskaņas

Policisti saņēmuši arī sūdzību par kādu personu Raņķu pagastā, kurš draudējis
fiziski izrēķināties. Persona tika noskaidrota. Vīrietis pašreiz dzīvo bez deklarētās
adreses, un viņam tika noteikts laiks, līdz kuram datumam šī lieta ir jāatrisina. Vēl
kāds konflikts Raņķu pagastā beidzās ar divu administratīvo lietvedību uzsākšanu.
Tika saņemts izsaukums arī par kārtējo ģimenes strīdu, kur tiekot izmantots arī
fizisks spēks. Aizbraucot uz notikuma vietu, konstatēts, ka strīds ir maznozīmīgs,
un persona, kura izsaukusi policiju, bija alkohola reibumā. Persona brīdināta par
nepamatota izsaukuma veikšanu un nepatiesu ziņu sniegšanu. Ģimeņu strīdi oktobrī
risināti vairakkārt. Saņemta arī sūdzību par kādu jauniešu grupu Nīkrāces pagastā,
kur pie autoostas tiek pastāvīgi gružots un notiek trokšņošana. Notiek apstākļu
noskaidrošana, un tiks veikti profilaktiskie reidi Nīkrāces pagasta teritorijā.
Savukārt pēc izsaukuma kādā privātīpašumā no mājas izraidīta kāda nepiederoša
personu, par kuru mājas iedzīvotājiem bija sūdzības. 19.oktobrī saņemta informācija
no degvielas uzpildes stacijas apsardzes par kādu personu, kura vicinājās ar ierocim
līdzīgu priekšmetu. Noskaidrotas iespējamās iesaistītās personas, un informācija
nodota Valsts policijai.

Pazūd meitene

14.oktobra rītā tika saņemta informāciju no Skrundas novada bāriņtiesas par
kādu nepilngadīgu, bezvēsts pazudušu meiteni, kura pēc skolas nepārradās mājā.
Policisti veica video novērošanas ierakstu analīzi, un tika meklētas iespējamās meitenes atrašanās vietas. Nedaudz vēlāk saņemta informācija, ka Skrundas bāriņtiesa
pazudušo meiteni atradusi.

Nodrošina drošību

Oktobrī nodrošināta kārtība Skrundas vidusskolas jubilejā, pievēršot īpašu
uzmanību drošībai skolas teritorijā. Viena persona tika nogādāta mājā, uzsākta
administratīvā lietvedība. Tāpat palīdzēts Skrundas novada sociālajam dienestam,
nodrošinot satiksmes drošību Ventas un Raiņa ielas krustojumā, kur tika veikti
ceļu uzkopšanas darbi. Savukārt 15.oktobrī notika VUGD mācības, kuru laikā tika
imitēts ugunsgrēks Skrundas veselības un sociālajā aprūpes centrā. Policisti iesaistījās mācību norisē un nodrošināja kārtību. 19.oktobrī tika pieņemts pieteikums
kādai personai par pagaidu aizsardzību. Pēc Tiesas izpildītāju lūguma, nodrošināta
kārtība arī kādā Nīkrāces pagasta īpašumā. 23.oktobrī nodrošināta kādas Skrundas
iedzīvotājas transportēšana uz Liepājas psihiatrisko slimnīcu. 28.oktobrī palīdzēts
Skrundas sociālajiem darbiniekiem apsekot kādu māju, kura atrodas avārijas stāvoklī. Saņemta arī informācija par diviem jauniešiem, kuri braukā ar mopēdiem pa
Skrundas pilsētas ielām, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Iespējamās vainīgās
personas noskaidrotas.

Nepieskatīti dzīvnieki

Tika saņemta sūdzība par klejojošiem mājlopiem Nīkrāces pagastā. Apstākļi tiek
noskaidroti. 21.oktobrī saņemta sūdzība par kādu klaiņojošu suni Rudbāržu pagastā.
Apstākļi tiek noskaidroti. Šai dienā tika saņemta informācija arī par kādu nepieskatītu
bezsaimnieka kaķi. Atgādinām, ka laukā barot sev nepiederošus kaķus nav ieteicams.

NĪKRĀCE

Ziņojumu sagatavoja Ģirts Miksons,
Skrundas pašvaldības policijas inspektors
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2015.gada 29.oktobra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības Rudbāržu pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programmu no
2015.–2020.gadam un Skrundas novada
pašvaldības Nīkrāces pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programmu no
2015.–2020.gadam.
Dome apstiprināja nolikumu „Nolikums par Skrundas novada pašvaldības
darbinieku novērtēšanu”.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldībā maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu
projektu ierosinājumu - 1.42 EUR (viens
eiro, četrdesmit divi centi, t.i., 1.17
EUR + PVN 21%) par viena paraksta
apliecināšanu.
Dome atcēla Skrundas novada domes
27.09.2012. sēdes (prot. Nr. 13, 7.§) lēmuma „Par zemes pastāvīgās lietošanas
tiesību izbeigšanu” pielikuma 14.punktu.
Dome izdarīja Skrundas vidusskolas
nolikumā (apstiprināts ar Skrundas novada domes 28.12.2010. sēdes (prot. Nr.
22, 10.§) lēmumu) grozījumus.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome noteica Rudbāržu pagastā
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
tarifus (bez PVN): īres maksu - 0.31
EUR par 1 m2, maksu par ūdeni - 0.75
EUR par 1 m3 maksu par kanalizāciju 0.94 EUR par 1 m3. Tarifi stājas spēkā
ar 01.11.2015.
Dome uzņēma pašvaldības bilancē
ēku „Jasmīni” Rudbāržos par atlikušo
faktisko vērtību 2083.33 EUR (divi
tūkstoši astoņdesmit trīs euro, trīsdesmit
trīs centi).
Dome izveidos ēku īpašumu - Piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai
„KALNMUIŽA” piederošām ēkām
„Darbnīcas caurlaides ēka” un „Sūkņu
māja” piešķirs vienotu adresi Graudu
iela 2, Rudbārži, Rudbāržu pagasts,

Skrundas novads, LV-3324.
Dome sadalīja zemes gabalu Liepājas
ielā 29, Skrundā, kur četru dzīvokļu dzīvojamai mājai noteica atsavināmo platību 0.2620 ha. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0701 – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu apbūve. Individuālajai
dzīvojamai mājai Liepājas ielā 29A,
Skrundā, noteica atsavināmo platību
0.2723 ha. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve. Dome noteica zemes
gabala Liepājas ielā 29 braucamo ceļu
ar platumu 4 m par labu nekustamajam
īpašumam Liepājas ielā 29A.
Dome apstiprināja 24.09.2015. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Biķernieki” Rudbāržu pagastā.
Atdalāmai zemes vienībai 11.5 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Jaunbiķernieki”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324; zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paliekošai zemes vienībai 2.7 ha platībā
atstāja nosaukumu „Biķernieki”; zemes
gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome izmainīja zemes vienībai
„Jaunirbes” Raņķu pagastā 8.7 ha platībā
zemes lietošanas mērķi no 0601 – individuālo māju apbūves uz 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Dejas”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes vienības sadalīšanu.
Dome sadalīja saimniecību „Burtnieki”, adrese Ventas iela 11, Raņķi,
atdalāmai zemes vienībai 5.0 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Burtnieku
mežs”, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
LV-3323; zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Auziņas”
Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes

vienībai 17.5 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Jaunauziņas”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325;
zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Vecpriedes” Rudbāržu pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 6.4 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Jaunpriedes”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3325; zemes vienības lietošanas

Skrundas novadā.

mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Citi jautājumi

Dzīvokļu jautājumi

Dome piekrita, ka SIA „Piroteks
Balt” veic 2.klases uguņošanas ierīču
un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību veikala
„ELVI” telpās, kas atrodas Ventas ielā
16, Skrundā, laika posmā no 25.12.2015.
līdz 31.12.2015 (ieskaitot).
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, 4 personām
piešķīra dzīvojamās telpas, ar 5 personām pagarināja dzīvojamās telpas īres
līgumus, ar 5 personām pārtrauca īres
līguma tiesības uz dzīvojamām telpām

Pakalpojums

Cena
(EUR)
2015./2016.
bez PVN

PVN
21%

Cena
(EUR) kopā
2015./2016.

Paskaidrojumi

Sporta zāle

11.57

2.43

14.-

Stundā, bez apgaismojuma

Sporta zāle

17.35

3.65

21.-

Stundā, ar apgaismojumu

Klases telpa

2.48

0.52

3.-

Stundā

Klases telpa ar interaktīvo tāfeli

5.78

1.22

7.-

Stundā

Klases telpa ar datorprojektoru

4.13

0.87

5.-

Stundā

Datorklase ar interaktīvo tāfeli/bez

8.26/2.78

1.74/1.22

10.- (ar int.t.)/
7.-(bez)

Stundā

Aktu zāle

11.57

2.43

14.-

Stundā

Svaru zāle

0.49/1.24

0.11/0.26

0.60/1.50

Skolēniem reize/nedēļa

Svaru zāle

0.83/2.48

0.17/0.52

1.00/3.-

Pieaugušiem reize/nedēļa

Dušas izmantošana

1.24

0.26

1.50

Interneta pakalpojumi

0.83

0.17

1.00

Stundā

Skenēšana

0.25

0.05

0.30

1 lapa

Printēšana

0.08

0.02

0.10

1 lapaspusi

Printēšana (krāsaina)

0.78

0.17

0.95

1 lappuse/ abas puses

Kopēšana A4

0.08/0.12

0.02/0.03

0.10/0.15

1 lappuse/ abas puses

Kopēšana A3

0.16/0.21

0.04/0.04

0.20/0.25

1 lappuse/ abas puses

Fakss

0.08

0.02

0.10

1 lappuse

Laminēšana

0.25

0.05

0.30

1 lapa

Izziņa izsniegta no skolas arhīva

2.48

0.52

3.-

Apliecības, atestāta dublikāta izsniegšana

3.72

0.78

4.50

Kodoskopa īre

0.58

0.12

0.70

Stundā

Datorprojektora īre

17.35

3.65

21.-

Stundā

Cita programmatūras izmantošana (word, excel u.c.)

0.41

0.09

0.50

Stundā

Pasākuma apskaņošana

23.14

4.86

28.-

Stundā

Ēdamzāles īre (132m2)

4.13

0.87

5.-

Stundā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā”

12.novembrī pl.16.00 Projekta
“Kurmīša Otto meistarklases” ietvaros
biedrība “Mini SD” aicina ģimenes ar
bērniem uz radošo nodarbību stikla
apgleznošanā -”Kur gar acīm ņirb
krāsas”. Nodarbības notiks Sociālā
dienesta telpās Skrundā, Kalēju ielā 6.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtais
maksājums veicams līdz 2015.gada 15.novembrim
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne
vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā
no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktā, bankā, internetbankā, kā
arī portālā www.epakalpojumi.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot internetbankā,
būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības
kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi
jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta
numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums.
Pašvaldību pārstāvji nodokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa
nepieciešamā informācija.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā
www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni
(SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un
piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams,
arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā,
to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju
izmanto tikai nedaudz vairāk kā 12% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus
aktīvāk izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektroniskajam
maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.

NĪKRĀCE

3

Dome apstiprināja ar 01.11.2015. šādus Skrundas vidusskolas maksas pakalpojumus:

Kurmītis Otto aicina darboties!

SKRUNDA

2015.gada 6.novembris

RAŅĶI

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2016.gadā Skrundas novada pašvaldība realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz Skrundas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.
4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2014.gada 21.oktobra saistošie noteikumi Nr. 6/2014 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2015.gadā”.
Domes priekšsēdētāja L. Robežniece

Paskaidrojuma raksts
Skrundas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 8/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā 2016.gadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamīSkrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
bas pamatojums
piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā” pieņemti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas pirmo un otro teikumu.
2.Īss projekta satura izLikuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas pirmās un otrais teikums
klāsts
nosaka, ka „nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 procentiem no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldības savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē
līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1.5
procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja
nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”.
3.Saistošo noteikumu proSaistošo noteikumu īstenošanas rezultātā 2016.gadā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa
jekta ietekme uz pašvaldības salīdzinot ar 2015.gadu palielināsies, jo, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta informāciju,
budžetu
kadastrālā vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2016.gadā salīdzinot ar 2015.gadu palielināsies vidēji par 10-20 procentiem.
4.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

5.Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām

Nav

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.
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Lepojamies! Desmitajā Latvijas lielākā ķirbja čempionātā
pirmajā trijniekā arī ķirbji no Skrundas

27.oktobrī Rīgas Zooloģiskajā dārzā jau desmito gadu pēc kārtas norisinājās par tradīciju kļuvušais, SIA
„Maxima Latvija” rīkotais, „Latvijas
lielākā ķirbja čempionāts”, kurā no
desmit raženākajiem dārza karaļiem
par uzvarētāju kļuva Innas Kozlovskas Jaunokrā izaudzētais 165,5 kg
smagais ķirbis.
Šī gada čempionam piekāpās otrās
vietas ieguvējs Gatis Badovskis no
Skrundas ar 157,5 kg lielu ķirbi, bet godpilno trešo vietu ieņēma Daina Badovska
ar 155 kg smago ķirbi. Šogad konkursam
pieteiktie dižķirbji nākuši no Skrundas,
Jaunokras, Carnikavas, Ādažiem, kā arī
citām Latvijas pilsētām un novadiem.
Jāteic, čempionāta pirmo desmitnieku
papildināja arī citu skrundenieku vārdi.
4.vietā ierindojās Irina Skubiša, kuras
ķirbis svēra 151 kg, 6.vieta Svetlanai
Skubišai ar 119,5 kg smagu ķirbi, Lienei
Vēciņai 7.vieta ar 114,5 kg smagu ķirbi,
bet Diānai Vēciņai 9.vieta (113 kg).
„Latvijas lielākā ķirbja čempionāts
desmit gadu laikā ir audzis ne tikai
smagāko rekordistu – ķirbju ziņā, bet
arī dalībnieku apņēmības ziņā, katru
gadu darot visu iespējamo, lai tieši viņu
ķirbis tiktu kronēts kā Latvijas lielākais
ķirbis. Mums ir prieks redzēt ģimenes,
kuras čempionātā piedalās gadu no gada,
kā arī priecājamies par jauniem kandi-

dātiem, kas sevi pieteic ar iespaidīgiem
dārza lolojumiem,” stāsta SIA „Maxima
Latvija” Komunikācijas vadītājs Jānis
Beseris, izsakot pateicību arī ilggadīgam
čempionāta atbalstītājam – Rīgas Zooloģiskajam dārzam.
Šogad sacensībās par diženo dārza
milžu svēršanu un mērīšanu rūpējās
spēka vīri Agris Kazeļņiks un Aivars
Šmaukstelis Jāņa Romanovska virsvadībā. Pēc uzvarētāju paziņošanas
un svinīgās apbalvošanas milzu ķirbis
tika piešķirts kā kārums launagā Rīgas
Zooloģiskā dārza iemītniekiem – skudrulāčiem Larijam un Mērijai un Amūras
tīģeriem Toram un Odinam.

Raženākā ķirbja īpašniece balvā saņēma dāvanu karti pirkumiem „Maxima
Latvija” veikalos visā Latvijā 350 eiro
vērtībā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji – attiecīgi dāvanu kartes 220 un 150
eiro vērtībā. Visu 10 finālā iekļuvušo
ķirbju īpašniekiem tika piešķirtas dāvanu
kartes 70 eiro vērtībā. Šogad Latvijas
lielākā ķirbja čempionātā tika pasniegtas
saldas balvas arī tām ģimenēm, kuras
čempionātā piedalās visilgāk – Badovsku ģimenei no Skrundas un Kozlovsku
ģimenei no Dagdas novada Jaunokras.
Publicitātes foto
Informāciju apkopoja
Ieva Benefelde

Bibliotēku ziņas novembrī
Nīkrāces bibliotēkā

Visu novembri bibliotēkā apskatāmas literatūras izstādes: „Grāmatas
tumšiem rudens vakariem”, „Kā iegūt
mieru un harmoniju sevī”.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
ietvaros bibliotēkā būs tikšanās ar
Guntu un Baibu Timām, kuras stāstīs
par dzīvi Norvēģijā. Pasākuma laikā
apmeklētāji varēs iepazīties ar bibliotēkas krājumā esošajām norvēģu
rakstnieku grāmatām. Tikšanās laiks
vēl tiek precizēts. Lūdzu sekojiet bibliotēkas vietējai informācijai!

Rudbāržu bibliotēkā

Visu novembri apskatāma literatūras
izstāde „Topi vesels!“
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
ietvaros Rīta lasīšanas stunda kopā
ar O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas
1.-4.kl skolēniem un bērnudārza
bērniem. Laiks vēl tiek precizēts.
Lūdzu sekojiet bibliotēkas vietējai
informācijai!

„Jelgava 94”, kurā rakstnieks attēlo 20.
gadsimta deviņdesmito gadu jauniešu alternatīvā dzīvesveida galējības,
aizraušanos ar „citādo” kultūru un
smagā metāla mūzikas dievināšanu,
2014.gadā saņēmusi vairākas balvas
- Literatūras gada balvu nominācijā
“Labākā debija” un Eiropas Savienības Literatūras balvu, ko piešķir
Eiropas jaunajiem rakstniekiem. Pasākums notiks Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstītā projekta „Rakstnieks
satiek lasītāju” ietvaros. Gaidīsim
visus interesentus!

Antuļu bibliotēkā

Visu novembri apskatāma Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai veltīta bērnu zīmējumu izstāde “Manas
mājas Latvijā!”
Konkurss skolēniem ”Izpēti savu
dzimtas koku!”. Ar konkursa noteikumiem var iepazīties pie bibliotēkas
vadītājas. Darbus nodot līdz 13. Novembrim.

Skrundas Bērnu
bibliotēkā

7.novembrī pl.14.00 tikšanās ar
rakstnieku Jāni Joņevu. Grāmata

Skrundas Pilsētas
bibliotēkā

No 12. Līdz 18.novembrim bibliotēkā apskatāma Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīta literatūras izstāde. “Latvija maza? Tad paveries debesīs, cik daudzām zvaigznēm
te pietiek vietas!” (Jānis Baltvilks).
Informāciju sagatavoja Inga
Zalgaucka, Skrundas Bērnu
bibliotēkas vadītāja

Skrundas jauniešu centra aktivitāšu plāns
2015.gada novembrim
Norises laiks

Aktivitāte, pasākums

Otrdienās un
ceturtdienās no
pl.13.00

Radoša rosība bērniem. Bērnu dienās jauniešu centrā
bērnu rokām top skaisti, mīļi, pašgatavoti nieciņi un
prieciņi. Kam itin nemaz negribas rosīties radoši, ir
iespējams spēlēt dažādas galda spēles vai, izmantojot
Wii spēļu konsoli, pārtapt par īstenu deju meistaru.

6.novembrī no
pl.19.00

Nakts pasākums Skrundas jauniešu centrā „Kultūru
mijiedarbība”. Katra dalībnieka uzdevums- sagatavot
vienu aktivitāti, kuras ietvaros izzināsim kultūru dažādību. Nepilngadīgām personām- obligāta rakstiska vecāku
atļauja. Līdzi ņem guļampiederumus- matraci, guļammaisu, ēdamlietas savas labsajūtas nodrošināšanai.

Raņķu bibliotēkā

Visu novembri apskatāma Dzintara
Lejas fotogrāfijas „Gudenieku suiti”.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
ietvaros Krēslu stundas lasījums pieaugušajiem „Draudzība Ziemeļos”.

16. novembrī grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš” lasītājiem.

9.novembrī pl.15.30
11.novembrī
pl.15.30

Radošā darbnīca jauniešiem „Zīda gleznas”
Ikdienas mācīšanās neformālā vidē „Mācies gatavot!”
Tēma- latviešu virtuve.

16. novembrī

Radošā darbnīca jauniešiem „Latvju rakstu zīmes”

18.novembrī no
pl.17.00

Brīvprātīgo jauniešu aktivitātes, izgaismojot Skrundas ielas.

23.novembrī
pl.15.30

Seminārs „Mana līdzdalība! Mana iespēja!” lektores
B.Vārnas vadībā.

25.novembrī
pl.15.30

Starppaaudžu sadraudzības pasākums kopā ar Skrundas brīvprātīgajiem jauniešiem Veselības un sociālās
aprūpes centrā.

27.- 28.novembrim

30. novembrī

Jauniešu nakts sporta spēles „Vesels un kustīgs!”
Skrundas un Nīgrandes pagasta jauniešu iniciatīvastarpnovadu sadraudzības pasākums Nīgrandes pagasta Kalnos. Pieteikties līdz 25. novembrim., zvanot
29852292 Baiba Eversonei. Izbraukšana no Skrundas
16.00.

2015.gada 6.novembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

7.novembrī pl.12.00 Skrundas kultūras namā aicinām visas sievietes uz Skaistuma mini pārvērtībām ar Mary Kay Cosmetics. Ieeja - bez maksas. Visi dalībnieki
piedalās loterijā.
No 9. - 25.novembrim Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma keramiķes
Skaidrītes Cihovskas darbu izstāde. Tikšanās ar mākslinieci 25.novembrī pl.16.00.
10.novembrī Kuldīgas ielā 4, pie Skrundas aptiekas Sievietes tiek aicinātas,
pēc iepriekšēja pieraksta veikt krūšu izmeklējumus Veselības Centra 4 mobilajā
mamogrāfā.
14.novembrī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā Innovative optics
veiks redzes pārbaudi un brilles pēc pasūtījuma izgatavos OptikArt. Pieteikšanās
pa tālruni 29555933.
17.novembrī pl.19.00 Skrundas kultūras namā notiks Latvijas proklamēšanas
dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas novada Goda
balvu un Pateicības rakstu ieguvēji. Muzicēs džeza KOMBO. 22.00 Svētku balle.
Ieeja - 3 Euro. Galdiņus var rezervēt pa t. 63331556.
18.novembrī pl.18.00 pie Skrundas ev. lut. baznīcas notiks tradicionālā “Labo
domu stunda”. Muzicēs Grobiņas jauniešu vokālais ansamblis “Con brio”, būs
iespēja izbaudīt uguns šovu. Aicinām iedzīvotājus iedegt sveces pie savām mājām,
uzņēmumiem, iestādēm un baznīcas kalnā.
20.novembrī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā būs pēdu aprūpe pie
podoloģes Anitas Meijeres.

Nīkrācē

No 3.novembra Nīkrāces Atpūtas centrā atsākušās galda spēļu pēcpusdienas
- darboties varēs otrdienās un trešdienās no pl.15.00 līdz 18.00. Pēc nodarbībām
notiks treniņi novusā, trenere - Biruta Leikarte.
11.novembrī pl.18.00 Lēnās pie O. Kalpaka piemiņas memoriāla piemiņas
brīdis O.Kalpaka bataljona cīnītājiem.
12.novembrī no pl.9.00 Nīkrāces veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, darbosies arī izbraukuma aptieka.
18.novembrī pl.20.00 pie Nīkrāces atpūtas centra “Labo domu stunda”. Aicinām
pagasta iedzīvotājus aizdegt savu gaišās domas sveci. Labs vārds, laba saruna
nemaksā neko, tādēļ šajā laikā vēlēsim un lūgsim viens otram, savai pilsētai un
valstij spēku un izturību. Nebūsim savās domās vieni, iznesīsim gaismu ielās!
21.novembrī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā “Dāvanu darbnīca”. Aicinām bērnus
kopā ar vecākiem izgatavot interesantas dāvanas svētkiem - svečturi un vāzi. Līdzi
jāņem sasista pudele (tā lai būtu pudeles apakša un kakliņš veseli), kā arī vesela
pudele, džutas vai kokvilnas aukla un dekori dekorēšanai. Sīkāka informācija pie
kultūras darba organizētājas Ingas vai pa t.22470402.
21.novembrī pl.10.00 Nīkrāces Atpūtas centrā sacensības kāršu spēlē “Zolīte”.
28.novembrī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā “Adventes darbnīca”. Kopā ar
Līgu Dorbi izgatavosim Adventes vainagus un dekorus. Būs iespējams arī uz
vietas iegādāties dekorus.

Raņķos

7.novembrī pl.11.00 Sudmalnieku birzī (slikta laika apstākļos Ģimeņu centrā)
gan lieli, gan mazi tiek aicināti uz rudens sportiskām aktivitātēm. Būs šautriņu
mešana, rudens slēpošana, svaru bumbu celšana, mešana mērķī un citas jautras
izdarības.
13.novembrī pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē svētku sarīkojums par godu
Latvijas 97.dzimšanas dienai „Te ir mana dzimtene”. Sarīkojumā teiksim paldies
Raņķu pagasta ļaudīm par labiem darbiem, kā arī klausīsimies Skrundas vīru vokālā
ansambļa „Vecie zēni” dziesmas.

Rudbāržos

13.novembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā LatvijasRepublikas
proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Pasākumā būs apskatāma zīmējumu
izstāde “Latvija - manas mājas”, notiks erudīcijas konkurss “Ko es zinu par Latviju?”
17.novembrī pl.20.00 Rudbāržu k/n Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīta
koncertprogramma “Ar Latviju sirdī”, pēc tam balle ar Arni no Talsiem.

Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
Oktobra mēnesī Skrundas
novadā piedzimis puisītis un
meitenīte:
Aiga Tomanoviča un Kaspars Upenieks kļuvuši par
vecākiem dēliņam Gustavam. Esteres un Agra Zalcmaņu
ģimenē piedzimis 3. bērniņš - meitiņa Anna.
Lai mazuļiem laba veselība un vecākiem daudz
mīlestības viņus audzinot! Apsveicam!

Mūžībā pavadīti:
ANTRA ZIRNE
IRENA LAIMUTE
NEKRAŠENE
MARCINKEVIČS
LEONS
ANDRIS OZOLIŅŠ

Brīvprātīgo jauniešu darba grupas sanāksme.

Detalizētāka informācija par pasākumu, aktivitāšu norisi www.skrundasnovads.
lv, @SkrundasJ tviterkontā vai zvanot Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciālistei Baibai Eversonei pa tālr. 29852292, rakstot baiba.eversone@skrunda.lv

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.

OTO DĪĶIS

02.03.1976.
Sporta iela 1A-2, Skrunda
17.03.1935.
Dīķu iela 2-1, Dzelda, Nīkrāces
pag., Skrundas nov.
14.08.1942.
Saldus iela 8a-4, Skrunda
30.03.1944.
„Saulgrieži”, Rudbāržu pag.,
Skrundas nov.
26.03.1939.
Dārza iela 6 – 3, Skrunda

02.10.2015.
10.10.2015.

14.10.2015.
19.10.2015.

17.10.2015.

ERNA REINHOLDE

15.05.1931.
Jubilejas iela 5 – 11, Rudbārži,
Rudbāržu pag., Skrundas nov.

21.10.2015.

EMILS SVILPE

20.01.1947 Aprūpes nams Valtaiķi,
Rudbāržu pag., Skrundas nov.

24.10.2015.

