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Labdien, lasītāj!

Ritvars Stepanovs, Raņķu
pagasta pārvaldes vadītājs
Vasara gan nav pārdomu laiks. Drīzāk
gan pretēji, tas ir gada darbīgākais un
aktivitātēm bagātākais periods. Zemniekiem tas ir spraigākais cēliens – nupat
siens jau būs savākts, un klāt jau ir
kulšana. Daudzi uzņēmumos un iestādēs strādājošie izbauda atvaļinājumus.
Aizvadīti izlaidumi. Pamatskolas un
vidusskolas absolventiem lielā izšķiršanās – ko darīt tālāk.
Neskatoties uz vasaras spraigo ritmu,
man pirmais gads Raņķu pakalpojumu
pārvaldes vadītāja amatā ir licis piestāt
un pārdomāt. Izvērtēt savu varēšanu
un iespējas. Padomāt, cik es pats esmu
darījis, lai mana dzīve būtu pilnvērtīga,
un ko esmu devis citiem. Kas es esmu vai tikai čīkstētājs vai izejas meklētājs.
Kā es izmantoju šo laiku , kas man dots.
Man šis pirmais gads ir bijis radošs
un jauks. Mani iedvesmojuši uzņēmīgi
cilvēki, kuri grib un var kaut ko paveikt,
kuri nav tikai malā stāvētāji, kuri radoši
rosās savās saimniecībās, uzņēmumos,
savā tiešajā darbā un arī aktīvi piedalās
dažādos pasākumos. Kuriem ir priekšlikumi, ko un kā darīt, un kuri arī paši
dara. Kuri sapratuši, ka no pašu darbības
un aktivitātes daudz kas ir atkarīgs. Tas,
vai darītais ir bijis pareizs, visticamāk
rādīs laiks. Bet kā ir ar Jums? Saka dzīve ir tāda, kādu mēs to uztveram. Ja
dvēsele pilna prieka, tad ir laime pašam
un ir ar citiem ko padalīties. Iemantot šo
dvēseles stāvokli es novēlu katram. Kāds
teiks - nav jau par ko priecāties - dzīve
ir skarba. Jā, dažkārt dzīve ir skarba.
Tā laikam ir īpaša prasme raudzīties uz
dzīvi no pozītīvā skatu punkta. Radošums, uzdrīkstēšanās, profesionalitāte,
sapratne - vai tie nav atslēgas vārdi, kas
mums ir vajadzīgi, bet dažkārt vienam
otram šādas prasmes pietrūkst. Šis nav
laiks, kad kāds mums kaut ko pienesīs
uz paplātes. Gadās arī reizes, kad pienes,
bet tad tas ir jāprot paņemt.
Kāds teiks - te jau nav ko darīt, un,
iespējams, ka viņam ir taisnība. Kāds
teiks - es visu nevaru paspēt, darbu tik
daudz, un tā tas arī ir. Kas vieniem ir pietrūcis, un kas citiem ir vairāk dots? Tas
laikam jāizvērtē katram pašam. Protams,
ka mūsu dzīvi lielā mērā ietekmē ārējie
faktori, kurus mēs maz varam ietekmēt
– valsts politika, ierēdņu attieksme, laika
apstākļi un daudz kas cits. Vai jāsamierinās? Nē, jārīkojas! Un šeit ir būtiski,
kā es ar to māku sadzīvot, kā es māku
šajos apstākļos rīkoties. Cik es pats gribu
un protu. Un te nu katram ir jāatbild
pašam – ko tad es īsti gribu un kā es to
varu sasniegt. Es novēlu radošajiem un
darboties gribošajiem – nepagurt, meklēt
netradicionālus risinājumus un aizraut
līdzi citus! Novēlu ikkatram nestāvēt
malā, būt aktīviem un darboties, nebaidīties, būt pārliecinātam! Novēlu katram
justies piederīgam savas zemes stūrītim,
lai arī kāds tas būtu!
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Novadam piesaistīs investīcijas

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību
Skrundas novadā un veicinātu ārvalstu
investīciju apjoma pieaugumu, š.g. 28.
jūnijā Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) un Skrundas novada
pašvaldība parakstīja līgumu par sadarbību investīciju piesaistē.
Līgumu parakstīja LIAA direktors
Andris Ozols un Skrundas novada domes
priekšsēdētāja Loreta Robežniece.
Sadarbības līgums paredz regulāru
savstarpēju informācijas apmaiņu un
atbalstu investīciju projektu piesaistīšanā un realizēšanā, kā arī paplašina
pašvaldības sadarbību ar esošajiem
un potenciālajiem investīciju projektu
īstenotājiem. LIAA savas kompetences
ietvaros informēs pašvaldību par atbalsta
programmām un attīstības iespējām, kā
arī veicinās pašvaldības kā pievilcīgas
investīciju teritorijas atpazīstamību,
sniegs atbalstu investīciju projektu īstenošanas šķēršļu novēršanā.
Skrundas novads ir trīsdesmit piektā
pašvaldība, ar kuru LIAA paraksta līgumu par sadarbību investīciju piesaistē,
LIAA izstrādātās ārvalstu tiešo investīciju piesaistes metodikas „POLARIS
process” ietvaros. Izstrādātā metodika
paredz ciešāku sadarbību starp valsts,

Līgumu paraksta LIAA direktors Andris Ozols un Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece.
pašvaldības, privātā un akadēmiskā
sektora dalībniekiem ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, piesaistot investīcijas.
Skrundas novada pašvaldība aicina

atsaukties novada uzņēmējus, kuri ir
ieinteresēti investīciju piesaistē, lai sadarbībā ar LIAA paplašinātu investīciju
piesaistes aktivitātes un potenciālajiem
investoriem piedāvātu visu nepiecieša-

mo informāciju par projektu īstenošanas
iespējām Skrundas novadā.
LIAA publicitātes teksts un foto

Kultūras nama kino zāli pārbūvēs par multifunkcionālu
jaunatnes iniciatīvu centru
29. jūnijā Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Pretpils”
par Skrundas kultūras nama kino zāles
pārbūvi par multifunkcionālu jaunatnes
iniciatīvu centru. Pašvaldības izsludinātā
atklātā iepirkuma konkursa uzvarētājs
būvdarbus plāno uzsākt š. g. 11. jūlijā, un
to izpildes termiņš ir noteikts līdz 2016.
gada 30. novembrim.
Lai pārrunātu ar būvdarbu uzsākšanu
saistītos jautājumus, darba grupas pirmajā sanāksmē tikās Skrundas novada
domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis,
projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa,
SIA “Pretpils” valdes loceklis Andris
Rorbahs un būvdarbu vadītājs Māris
Rorbahs, būvuzraugs Vitālijs Svenčs
un autoruzraugs Dainis Šēlis (SIA

“Struņķkrogs”).
Būvdarbu kopējās izmaksas ir
96696,54 eiro bez PVN, tie tiks veikti
saskaņā ar SIA “Struņķkrogs” izstrādāto
būvprojektu un īstenoti Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos
vai mazattīstītos Latvijas reģionos”
aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes
iniciatīvu centru izveide” līdzfinansētā
apakšprojekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā”
ietvaros. Vairāk par projektu: http://
www.skrunda.lv/proj_MJIC.php.
Teksts un foto: Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists

Skrundas vidusskolā būs valsts aizsardzības mācība

Jaunajā mācību gadā vidusskolēniem Skrundas vidusskolā ir iespēja
apgūt valsts aizsardzības mācību
jaunsargu instruktora Kaspara Rudīša vadībā. Dokumentu iesniegšana

NĪKRĀCE

audzēkņu uzņemšanai Skrundas
vidusskolā līdz 19. augustam.
Valsts aizsardzības mācība ir vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena trīs gadu programma, kas

sastāv no teorētiskajām un praktiskajām
nodarbībām. Valsts aizsardzības mācība
jauniešiem sniegs zināšanas par militārām jomām, valsts vēsturi, Latvijas militāro vēsturi, valsts drošības politiku un

citiem jautājumiem. Tā veidos izpratni
par valsts aizsardzību un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī attīstīs
skolēnos patriotismu, pilsonisko apziņu
un fiziskās spējas. Mācību programmas
ietvaros iegūtās zināšanas un prasmes
skolēniem dos iespēju turpināt izglītību
un veidot karjeru valsts aizsardzībā.
Skrundas vidusskolā valsts aizsardzības mācības programmas audzēkņiem tiks nodrošināti formas tērpi un
ekipējums, brīvpusdienas, kā arī tiek
piedāvāta iespēja iegūt B kategorijas
un traktortehnikas vadītāja apliecību.
Jauniešiem no attālākām vietām tiek
piedāvāta iespēja par maksu dzīvot
kopmītnes tipa dzīvoklī Skrundā.
Pabeidzot valsts aizsardzības mācību,
jaunieši iegūs apliecību par programmas
apgūšanu, kas viņiem, uzsākot mācības
militārajā jomā, dos papildu kredītpunktus.
Dokumentu iesniegšana audzēkņu
uzņemšanai Skrundas vidusskolā
līdz 19. augustam.
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Būs papildus reisi
Rīga - Liepāja

Lai pasažieriem būtu iespēja ātrāk un
ērtāk nokļūt no Liepājas līdz Rīgai un
otrādi, Sabiedriskā transporta padome
lēma uz eksperimenta laiku no 2016.
gada 18.jūlija līdz 2017.gada 17.janvārim atklāt papildu ekspreša reisus
maršrutā Nr.7937 Rīga–Liepāja. Sešu
mēnešu ilgā laika periodā izvērtējot
pasažieru pieprasījumu pēc papildu
reisiem, tiks pieņemts lēmums par to
iekļaušanu kopējā maršrutu tīklā.
Ekspreša reisi maršrutā Nr.7937 Rīga–
Liepāja tiks atklāti laikā, kad ir lielākais
pieprasījums pēc sabiedriskā transporta
pakalpojuma minētajā maršrutā, un tie
tiks izpildīti katru dienu. Sešu mēnešu
ilgā laika periodā autobuss no Liepājas
(M.Ķempes iela) izbrauks plkst.6.00,
savukārt no Rīgas starptautiskās autoostas – plkst.19.00. Ekspreša reisa
autobuss pasažierus uzņems un izlaidīs
arī Liepājas un Skrundas autoostā (virzienā no Liepājas uz Rīgu tas apstāsies
arī Grobiņā).
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes
par braucienu, atgādinot, ka ikviena
reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā
biļešu skaita.

Skrundas komunālā
saimniecība informē

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka ar šā gada 1. jūliju
izrakstītajiem rēķiniem aprēķinātā
apsaimniekošanas maksa tiks aplikta ar
PVN likmi 21%, pamatojoties un PVN
likuma grozījumiem 52. un 137. pantā,
kas attiecas uz namu apsaimniekošanas
maksas aplikšanu ar PVN (publicēti
Latvijas vēstnesī 30.11.2015). Rēķinus
par 2016. gada jūliju iedzīvotāji saņems
šā gada augustā.

Darba devējiem

Darba devēji var piesaistīt savam
uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus
un saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF)
līdzfinansējumu, veidojot subsidētās darba vietas Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) reģistrētajiem bezdarbniekiem,
kuri bez darba ir ilgāk nekā gadu vai
kuru vecums ir virs 55 gadiem. Pieteikties subsidēto darba vietu izveidei NVA
filiālēs var komersanti, pašnodarbinātās
personas, biedrības vai nodibinājumi,
izņemot politiskās partijas, ārstniecības
iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu
īstenošana. Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devēji saņem
dotācijas nodarbināto bezdarbnieku
un darba vadītāju algai. Finansiālais
atbalsts bezdarbnieku nodarbināšanai
tiek nodrošināts no 12 līdz 24 mēnešiem.
Detalizētāka informācija par projektu
NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba
devējiem”, Pasākums noteiktām personu
grupām. Informācijai: Inta Balandina,
koordinējošā eksperte (t.63350549,
28233826)

Seminārs – lauku
diena

19.jūlijā pl.11.00 z/s”Akmeņkalni”,
Kuldīgas novada Gudenieku pagastā
Kuldīgas konsultāciju birojs rīko izmēģinājuma semināru „Augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas efektivitāte lauku
pupu sējumos”. Informācija par semināru: Kuldīgas KB augkopības speciāliste
- Daiga Mellere, e-pasts: daiga.mellere@
llkc.lv, t.: 20264175; 29147935.

Informatīvā diena
jauniešiem

21.jūlijā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3,
p/a „Kuldīgas attīstības aģentūra” telpās
Kuldīgas LLKC nodaļa rīko informatīvo
dienu jauniešiem vecumā no 18 - 40
gadiem par atbalstu lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai. Vairāk
informācijas pa t.29147935 (Linda Dūdiņa-Hoiere).
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Skrundas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Skrundas novada pašvaldība ir
noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību
projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā
ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Skrundas
novadā.
Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni
aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4
sabiedrības grupām jeb projekta mērķa
grupām: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte,
un viņu ģimenēm; pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm.
Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns
ar invaliditāti
Skrundas novadā dzīvojošajām ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem
traucējumiem un kuriem ir noteikta invaliditāte, projekta ietvaros līdz par 2022.
gada beigām būs iespējams saņemt par
brīvu dažādus sociālos pakalpojumus,
par kuru pieejamību aicinām interesēties
jau tagad novada sociālajā dienestā. Pieteikties pakalpojumiem varēs tikai bērna
likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes
(turpmāk – vecāki).
Vecāki, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, kuriem ir VDEĀK atzinums
par īpašas kopšanas nepieciešamību
smagu funkcionālu traucējumu dēļ,
varēs saņemt:
•pakalpojumu “Atelpas brīdis” – bērna
līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā,
kad vecāki dažādu darba vai privātu
iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. Pakalpojums vienai ģimenei būs pieejams
līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā
vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai
dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00
– 8:00) vai visu diennakti. Pakalpojumu
pieprasot nebūs jāsniedz informācija par
iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums „Atelpas brīdis” ietver: bērna
uzraudzību; pašaprūpes nodrošināšanu;
speciālistu konsultācijas; ēdināšanu

četras reizes dienā; pastaigas; saturīgu
brīvā laika pavadīšanu.
•aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4
g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai
līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību
vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, būs
jāiesniedz dokumenti no darba vietas vai
izglītības iestādes, kas apliecina vecāku
aizņemtību konkrētos diennakts laikos
un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver: bērna
aprūpi un uzraudzību; pašaprūpes spēju
attīstību; brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros
paredzēts arī izvērtēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta
invaliditāte, vajadzības un izstrādāt
tiem individuālus sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas plānus (turpmāk
– atbalsta plānus). Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan bērniem,
gan to vecākiem līdz 2022. gada beigām
būs iespēja saņemt projekta apmaksātus
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus,
katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:
•bērniem – ne vairāk kā četrus no
atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem;
•vecākiem – ne vairāk kā divus no
šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem
pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība
izglītojošās atbalsta grupās.
Sabiedrībā balstīti pakalpojumi
pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem
Lai pilngadīgas personas ar garīga
rakstura traucējumiem varētu dzīvot
maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt
sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti
dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc
arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus
piedāvā atbilstoši katra individuālajām
vajadzībām. Taču šo pakalpojumu
pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar
pašvaldību un nevalstisko organizāciju
izpratni, iniciatīvām un organizācijām
pieejamajiem finanšu resursiem.
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros

Pagastu ziņas

Pagasta pašvaldības ceļiem veikta grants seguma profilēšana, appļautas ceļmalas.
Pagasta ļaudis gatavojās sagaidīt Līgo svētkus ar sakoptu un tīru apkārtni - strādnieki
appļāva zāli gan pagasta centrā Dzeldā, gan arī Lēnu centrā, pagasta kapsētās, kā
arī apkopa piemiņas vietas pagastā. 21. jūnijā pie Nīkrāces saieta nama pasākumā
„Spēlējam pa savam” kopīgi ar Nīkrāces pagasta sieviešu ansambli, Dzeldas un
Vaiņodes apvienoto amatierterātri ielīgoja Jāņus. Pasākums tika kupli apmeklēts,
pēc izrādes pasākuma apmeklētāji un dalībnieki tika pacienāti ar Jāņu alu un sieru.
23. jūnijā Nīkrāces pamatskolas sporta stadionā notika gadskārtējais „Līgo dienas
jampadracis”, kurā piedalījās 3 komandas 7 sporta disciplīnās. Vakarā pirms Līgo
ballītes „Lai līgojam, lai svinam!” notika uzvarētāju apbalvošana.
Jūnija sākumā Nīkrāces pamatskolā 9. klases skolēni turpināja gatavoties pēdējam eksāmenam vēsturē. Nedēļa no 6. – 11. jūnijam bija spraiga, jo visi gatavojās
9. klases izlaidumam, kārtojot telpas, lai uzņemtu tuvus un tālus viesus. 11. jūnijā
notika izlaidums.
Ļoti sparīgi šo mēnesi strādāja 7. klases skolēni ar audzinātāju. Šī klase piedalās
konkursā „ Šodien laukos”. Šajā mēnesī viņi veica divus uzdevumus. Vasaru ieskandināja 4. uzdevums „ Piedzīvojumi dabā”, kur vajadzēja izplānot pārgājienu un to
realizēt. Skolēni izvēlējās doties velopārgājienā, lai tuvāk iepazītu savu pagastu.
Piektais uzdevums bija „ Vai lauki izmirst…?” un kāds ir skolēnu skatījums uz to.
Lai to paveiktu, skolēni ciemojās pie pagasta pārvaldes vadītājas Benitas Lielāmeres,
pagasta zemniekiem un uzņēmējiem, apskatīja sakoptākās sētas.
Informāciju apkopoja Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Lielāmere.
Jūnijs ir rosības mēnesis, ar visiem pirms Jāņu darbiem, kad katrs mēs cenšamies sakopt, nopļaut, noravēt, lai varam svinēt skaistākos latviešu svētkus. Kāds
tad ir bijis šis laiks Raņķos. Bibliotēkā bija skatāma Ingas Ezerietes izstāde „Lietu
otrā dzīve”. Ir apbrīnojami, cik skaistās un lietderīgās lietās: lellēs, rokassprādzēs,
svečturos, vāzēs un citās, var pārtapt šķietami nederīgais. Izdoma, radošums un
darboties griba mums daudziem un daudzās lietās ir vajadzīga. Jūnijā raņķenieki
un viesi tika aicināti uz ģimeņu orientēšanās pasākumu „Iepazīsim Raņķus!”. Žēl,
ka tajā piedalījās maz dalībnieku. 14.jūnijs - komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena aizsākās ar ziedu nolikšanu pie piemiņas akmens un turpinājās muzejā, kur
atnākušie izskatīja no savām mājām un dzimtenes svešumā izvesto sarakstus un
pārrunāja to dienu notikumus. Bet, protams, ka neatņemama jūnija sastāvdaļa ir
Līgo svētku zaļumballe.
Informāciju apkopoja Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs
Ritvars Stepanovs.
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stura traucējumiem un I vai II grupas
invaliditāti darba dienās 9:00 – 17:00
,Kalēju ielā 4 vai pa tālr. 63331296
Par projektu “Kurzeme visiem”
Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā
deinstitucionalizācijas procesa, kura
mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo
pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas
sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas
sociālās aprūpes iestādēs esošo personu
skaitu. Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti
arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.
Projekta ietvaros, papildu augstāk
aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī
visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās
aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks
meklēti labākie iespējamie risinājumi,
lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu
institūcijās un palīdzētu bērnu namos
esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai
saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi
pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus
pasākumus, lai motivētu pilngadīgas
personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.
Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto
informāciju, kā arī esošās situācijas
analīzi pašvaldībās, tai skaitā Skrundas
novadā, projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes
reģiona deinstitucionalizācijas plānu.
Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā,
plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām,
aprīkojumam, tehnikai).
Vairāk par projekta “Kurzeme visiem”
aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.
lv., bet par projekta ieviešanu Skrundas
novadā interesējieties pie Skrundas novada pašvaldības projektu koordinatores
Andas Vītolas pa tālr. 26667415 vai
anda.vitola@skrunda.lv.
Informāciju sagatavoja: Inese
Siliņa, projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste, inese.
silina@kurzemesregions.lv

Brāķētos augļus un dārzeņus aicina
ziedot labdarībai

Nīkrāces pagastā jūnijā paveiktais

Raņķu pagastā jūnijā paveiktais

noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts nodrošināt bez maksas
divu gadu periodā ikvienai personai ar
garīga rakstura traucējumiem, kurai ir
noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja
tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts
atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu
saņemšanai.
Atbilstoši 2015.gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.313,
projekta „Kurzeme visiem” ietvaros
personas ar garīga rakstura traucējumiem, papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem, par brīvu varēs saņemt arī
šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus:
aprūpe mājās; dienas aprūpes centrs;
specializētās darbnīcas; grupu dzīvokļi;
īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts; atbalsta grupas un grupu
nodarbības.
Lai pakalpojumus saņemtu, personām
ar garīga rakstura traucējumiem, kurām
ir noteikta I vai II grupas invaliditāte,
ir jāpiesakās individuālo vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
Skrundas novada sociālajā dienestā.
Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks
lietota “Atbalsta intensitātes skalas”
metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta
plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie
darbinieki sadarbībā ar psihiatru un
ergoterapeitu.
Pieteikšanās sociālo pakalpojumu
saņemšanai
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus
bez maksas projekta “Kurzeme visiem”
ietvaros, vecākiem, kuri audzina bērnus
ar funkcionāliem traucējumiem un
kuriem noteikta invaliditāte, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem ar I vai II grupas invaliditāti, jāpiesakās individuālo vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
Skrundas novada sociālajā dienestā!
Skrundas novada sociālais dienests
aicina pieteikties individuālo vajadzību
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
•vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti
•pilngadīgas personas ar garīga rak-

Latvijas Samariešu apvienības (LSA) pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” sadarbībā
ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) aicina Latvijas saimniekus, lauksaimniekus un pārtikas ražotājus ziedot tos augļus un dārzeņus, kurus nav
iespējams realizēt vizuālu bojājumu dēļ.
Jebkura veida dārzeņus un augļus, standartiem neatbilstošus (izmērs, svars, izskats), bet lietojamus uzturā, aicinām ziedot pārtikas bankai „Paēdušai Latvijai”, lai
tie nonāktu pie trūkumā nonākušām ģimenēm ar bērniem. Lai uzzinātu par tuvāko
pārtikas bankas sadarbības organizāciju, lūgums ielūkoties www.paedusailatvijai.lv
vai sazināties ar Pārtikas bankas vadītāju Agitu Kraukli, tel. 67518289, 22033700,
partika@samariesi.lv
“Ražas laiks ir sācies, tomēr ne visām trūkumā nonākušajām ģimenēm ir savs
mazdārziņš, kurā izaudzēt kartupeli, burkānu vai kādu citu dārzeni. Savukārt augļi
un ogas bērniem no šīm ģimenēm ir liels gardums. Tāpēc aicinām tirgošanai nederīgos dārzeņus un augļus neatstāt lauka malā, bet ziņot par iespējām šo produkciju
saņemt ziedojumos. Mēs – pārtikas banka – parūpēsimies, lai šie produkti nonāk uz
to cilvēku pusdienu galda, kuriem šī pārtika būtu nozīmīgs atspaids ikdienas solī,”
saka “Paēdušai Latvijai” vadītāja Agita Kraukle.
Noslēdzot ziedojumu līgumu ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Nodokļa atlaidi ziedotājiem piemēro 85 procentu apmērā no summām, kuras ziedotas,
bet ne vairāk kā 20 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējās summas
attiecīgajā taksācijas periodā.
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības labdarības
programma, kas sniedz atbalstu ar pārtiku ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem
iztikas minimuma. „Paēdušai Latvijai” ir 25 reģionālie partneri, kuriem ir pieejams
savs transports, kura izmaksas tiek nosegtas.
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Ņemot vērā šī gada Eiropas Savienības Padomes ziņojumu par pārtikas zudumiem un izšķērdēšanu, nākas atzīt,
ka katru gadu gandrīz trešdaļa pārtikas iet zudumā vai tiek izšķērdēta. Lai uzlabotu
šo kritisko statistiku un mazinātu bezjēdzīgu pārtikas izmešanu, aicinām ikvienu
savu iespēju robežās piedalīties šajā akcijā.”
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver
visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu
lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts
pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem. „Paēdušai Latvijai”
sniedz pārtikas atbalstu ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma,
kurām Sociālais dienests neelastīgās birokrātiskās sistēmas dēļ ir atteicies piešķirt
trūcīgās vai maznodrošinātās statusu. Mēnesī vidēji tiek palīdzēts ap 1 000 personām.
Sīkāk par Pārtikas banku - www.paedusailatvijai.lv
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www.skrundasnovads.lv

2016.gada 30.jūnija domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10/2016 „Grozījumi Skrundas
novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2016
„Skrundas novada pašvaldības 2016.
gada budžets”” .
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
Dome piešķīra Skrundas novada
domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu (laika periods 01.02.2015.
– 31.01.2016.) no 11.07.2016. līdz
31.07.2016., un uzdeva domes priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā domes

priekšsēdētājas pienākumus izpildīt
viņas vietniekam Aldim Zalgauckim,
nosakot atlīdzību 30% apmērā no Alda
Zalgaucka amata darba algas.
Dome izslēdza no Skrundas novada
pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva
Aldonu Zīderi un piekrita Alda Baloža
dalībai Skrundas novada pašvaldības
dzīvokļu komisijas sastāvā. Pēc izdarītajām izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvs ir šāds:
Anda Vītola - komisijas priekšsēdētāja, Normunds Eihe – komisijas
priekšsēdētājas vietnieks, Inga Freimane – komisijas sekretāre, Dzintra Veģe
– komisijas locekle, Benita Lielāmere
- komisijas locekle, Rihards Brūveris
- komisijas loceklis, Aldis Balodis komisijas loceklis.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome pārdos izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu „Trīsuļi”
Skrundas pagastā ar nosacīto cenu EUR
1400.00 (viens tūkstotis četri simti euro).
Dome grozīja Skrundas novada teritoriālo vienību Skrundas pilsētas un
Skrundas pagasta robežas un izlēdza
no Skrundas pilsētas zemes vienības un
iekļāva tās Skrundas pagasta teritorijā,
atbilstoši Skrundas novada pašvaldības
2013.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr. 27/2013 „Skrundas novada
teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un grafiskā daļa” pielikuma
„Skrundas novada Skrundas pilsētas

2016.gada 5.jūlija domes ārkārtas sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome Skrundas novada pašvaldībai

uzdeva nekustamajā īpašumā “Klūgkalni”, Skrundas pagastā novērst biofiltra
ēkas bīstamību, t.i., veikt ēkas virszemes
esošo būvelementu nojaukšanu, veikt

pasākumus pret nepiederošu personu
iekļūšanu bīstamajā teritorijā, veicot
teritorijas norobežošanu un uzstādot
brīdinājuma zīmes.

Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās
apskates laiki un vietas Skrundas novadā 2016. gadā.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
atgādina. Lai piedalītos ceļu satiksmē,
t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Novads

Skrundas

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt
traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un
jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa
par apskati tiek veikta pie inspektora.
Cena par apskati traktoram 16.82 eiro,

piekabei 12.70 eiro, speciālai traktortehnikai 24.65 eiro. Piebraukšana pie
mājas- maksas pakalpojums.
Uzziņām tālrunis 29185139 vai
29920594, vai www.vtua.gov.lv.

Apdzīvota vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Dzelda

21.07.

11:00

25.08.

12:30

"Darbnīcas"

Lēnas

21.07.

12:30

25.08.

11:00

"Lēnu centrs"

Raņķi

25.07.

11:00

24.08.

12:00

"Dārznieki" (pie darbnīcām)

Sieksāte

18.07.

16:00

22.08.

12:30

"Dravnieki" (pie darbnīcām)

Rudbārži

27.07.

13:00

22.08.

13:30

Darbnīcas iela 1

Kušaiņi

25.07.

13:00

24.08.

13:00

Kušaiņu iela 9 (pie darbnīcām)

Jaunmuiža

25.07.

14:00

24.08.

14:00

"Avoti" (pie darbnīcām)

Atgādinājums!
Lūdzu pārbaudiet vai Jūsu traktortehnikas vadītāja apliecībai nav beidzies derīguma termiņš.

Skrundas novada pašvaldības policijas ziņo
Risina konfliktus

Jūnijs pašvaldības policijas darbiniekiem sācies ar sūdzību par kādu kautiņu,
kurš izcēlies Skrundā, kādā Saldus ielas
dzīvoklī. Informācija ar materiālu nodota
Valsts policijai. Pārbaudot jau šai kautiņā
iesaistītās personas, noskaidrots, ka viena persona dzīvo bez deklarētās dzīves
vietas, bet citai ir beidzies pases derīguma termiņš. Lemts par administratīvās
lietvedības uzsākšanu. Dārza ielā radušās nesaskaņas starp iedzīvotājiem, kuri
nevarēja sadalīt koplietošanas telpas to
izmantošanai. Kādā pašvaldības dzīvoklī
Nīkrācē viena persona bija ievākusies
nelikumīgi. Aizbraucot uz notikuma
vietu, situācija tika atrisināta. Pēc izsaukuma Raņķu pagastā, kur noticis kautiņš
starp vairākām personām, lietas materiāli
nodoti Valsts policijai. Savukārt Dzeldā
kāds vīrietis daudzdzīvokļu mājā nakts
laikā kaimiņiem traucējis mieru. Viņam
izteikts mutvārdu aizrādījums.

Izskata sūdzības

Pēc sūdzības saņemšanas, ka Raņķu
pagastā kāds vīrietis ir solījis kādam nodedzināt automašīnu, informācija tālāk
nodota Valsts policijai. Sūdzības bijušas
arī par kādu pamestu māju Skrundā, Liepājas ielā, kur bieži uzturas jaunieši. Pēc
apstākļu noskaidrošanas tika lemts par
administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Lieto alkoholu

Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju,

SKRUNDA

2016.gada 15.jūlijs

pie veikala “Elvi” vairākkārt pamanīti
stipri iereibuši vīrieši. Kādam izteikts
mutisks brīdinājums, kādam lemts par
administratīvās lietvedības uzsākšanu.
Alkohola lietotāji iecienījuši arī lielveikala apkārtni Oskara Kalpaka ielā.
Personām izteikts mutvārdu brīdinājums
un viņi tika aizraidīti prom no atrašanās
vietas. Arī Lēnās, sabiedriskā vietā
pie veikala, vairākas personas lietoja
alkoholiskos dzērienus. Aizbraucot uz
notikuma vietu, situāciju atrisināta. Savukārt kāds Skrundas iedzīvotājs pamanīja vīrieti, kurš gulēja zem Ventas tilta.
Vīrietis bija stiprā alkohola reibumā.
Viņš nogādāts mājās un tika lemts par
administratīvās lietvedības uzsākšanu.

Apseko īpašumus

Apsekojot Skrundas novada nesakoptos īpašumus, uzrakstīti pieci administratīvie protokoli. Uzsāktas vairākas
administratīvās lietvedības par Skrundas
novada nesakoptajiem īpašumiem. Kāds
zemes īpašnieks brīdināts par latvāņu
neierobežošanu.

Nelikumīgi tirgojas

Saņemta informāciju, ka Skrundas
pilsētas teritorijā trīs personas nodarbojas ar nelikumīgu tirdzniecību un staigā
pa daudzdzīvokļu mājām. Personas tika
aizturētas, personības noskaidrotas, kā
arī tika izteikts mutisks brīdinājums. Izsakām pateicību Skrundas iedzīvotājiem
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par informācijas sniegšanu.

Nepieskatīti dzīvnieki

Saņemta sūdzība par klaiņojošiem
suņiem Skrundā, Meža ielā. Apstākļi
noskaidroti arī par kādu suni, kurš esot
sakodis citu suni. Nīkrācē kāds suns
sakodis vīrieti.

Dažādi

No kāda pašvaldības dzīvokļa jūnijā
pazuda vairāki metāla izstrādājumi. Vainīgā persona tika noskaidrota. Skrundā,
Liepājas ielā 45, ceļa malā bija novietoti
atkritumi. Pēc apstākļu noskaidrošanas
gruži tika savākti. Jūnijā arī saņemta
informācija par kādu izbradātu dārziņu.
Pēc ārstu nosūtījuma kāds vīrietis
aizvests uz Liepājas Piejūras slimnīcu.
Jūnijā saņemts izsaukums uz kādu īpašumu netālu no Sieksātes, kur kaimiņš
izbraukājis zālienu un izteicis mutiskus
draudus. Lietas materiāli nodoti Valsts
policijai. Saņemta informācija par
norautu Valsts karogu Dzeldā. Notiek
apstākļu noskaidrošana. Tāpat cilvēki
informējuši par izgāztiem būvgružiem
un atkritumiem tam neparedzētā vietā.
Saņemtas ziņas par kādā privātīpašumā
Kušaiņos uzceltu bunkuru, kurš uzcelts
bez īpašnieku atļaujas.
Informāciju apkopoja Skrundas
pašvaldības policijas inspektors
Ģirts Miksons

RUDBĀRŽI
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teritorijas atļautās izmantošanas plāns”
attēlotai plānotajai pilsētas robežai,
mainīja Skrundas pagastā iekļautajām
zemes vienībām un uz tā esošām ēkām
(kurām ir adreses) adreses no Skrundas
pilsētas uz Skrundas pagastu.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Karpas” Nīkrāces pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 11.8 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Dvīņa dīķis”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0303
– dīķsaimniecība.
Dome apstiprināja 22.06.2016. „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Kalna Kušaiņi”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā. Piešķīra atdalāmai zemes vienībai 20.3 ha platībā
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jaunu nosaukumu „Klāviņas”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai
zemes vienībai 17.0 ha platībā un uz tā
esošajam mājīpašumam atstāja nosaukumu un adresi „Kalna Kušaiņi”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV- 3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis - 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome anulēja 3 personām deklarētās
dzīvesvietas Skrundas novadā.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Jaunie elektrības sadales tarifi –
noderīgi padomi

1. augustā stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK)
apstiprinātie AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi
(elektrības sadales jeb piegādes tarifi). Mājsaimniecībām tiks pazemināta maksa
par elektrības piegādi, kas lielākajai daļai iedzīvotāju kompensēs fiksēto maksu par
elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” sniedz dažus noderīgus
padomus, kas iedzīvotājiem būtu jāzina, lai sagatavotos gaidāmajām pārmaiņām.
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems septembra
sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas
piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par
elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma
nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.
Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi
pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par
pieslēgumu un negatīvi neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir
sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni
120 000 klientu objektu ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un
puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Kā liecina AS “Sadales tīkls” aprēķini,
aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību jaunie sadales tarifi elektrības gala rēķinu
būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies.
Lai klienti varētu uzzināt elektrības rēķina izmaiņas, stājoties spēkā līdzsvarotajiem
tarifiem, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Ar tā palīdzību var ātri un ērti noskaidrot elektrības rēķina
izmaiņas. Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai ātri vien soli pa
solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir izvietots mājaslapā
www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams vēl viens kalkulators, ar kura palīdzību
jebkurš klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami
konkrētajam mājoklim.
Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra sākumā, rēķina izmaiņas
būs atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa un pieslēguma veida. Piemēram,
mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos pie salīdzinoši maza elektrības patēriņa
– 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro(ietverot
PVN), bet pie 115 kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro.
Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētā ikmēneša maksa būs atkarīga no
pieslēguma jaudas. Piemēram, 20 ampēru trīsfāžu pieslēgumos ar salīdzinoši mazu
elektrības patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro, bet
ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro.
Jaunie sadales tarifi, saskaņā ar kuriem klienti norēķināsies atbilstoši sava pieslēguma jaudai un elektrības patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas
izmaksas. Ilgtspējīga elektroapgādes tīkla attīstības minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un pieprasījumam un katru gadu pilnībā atjaunot
vismaz 2% no elektrotīkla apjoma. Latvijā kopumā elektrolīniju kopgarums ir ap
95 tūkst. km, un ik gadu nepieciešams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji
1600 km garumā. Tas ir minimālais apjoms, kuru uzņēmuma speciālisti ir novērtējuši
kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu
nepieciešamību elektrotīkla atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot klientu elektroapgādes
drošumu un kvalitāti, līdz 2024. gadam sasniedzot ES vidējo līmeni.
Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama
uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv
Tatjana Smirnova,AS “Sadales tīkls” komunikācijas speciāliste,t. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

P/A „Sociālais dienests” sveic
jūnija mēneša jubilārus
Skrunda un Skrundas pagasts
93 gadi - Natālija BALODE. 92 gadi - Mirdza ĶERGALVE. 91 gads - Alīse VĪTOLA un Austra GRĀVELE.
85 gadi - Augusts BAUMANIS, Marija BARTUŠEVIČA
un Arvīds GRĀVIS. 80 gadi - Marija SADOVSKA, Rasma
FELDMANE, Gunta KLIEMANE un Jānis MOCĀNS.
Rudbāržu pagasts
92 gadi - Elvīra JUSTELE un Valija EGLĪTE. 80 gadi
- Lidija BĒRZIŅA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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www.skrundasnovads.lv

SKRUNDAS NOVADS

Aicinām piedalīties Skrundas novada atklātajās
7.vasaras sporta spēlēs

Skrundas novada atklātās 7.vasaras
sporta spēles notiks 13.augustā Skrundas
vidusskolas stadionā. Atklāšana sāksies
pl.10.00. Sacensībās aicināti piedalīties
Skrundas novada iedzīvotāji, kā arī uzaicinātas komandas un dalībnieki no citiem novadiem. Sacensībās atļauts startēt
2000.gadā dzimušiem un vecākiem. Par
veselības stāvokli atbild pats dalībnieks,

apliecinot to ar savu parakstu komandas
pieteikumā. Sacensības būs šādos sporta
veidos: pludmales volejbols vīriešiem 2
: 2, pludmales volejbols sievietēm 4 : 4,
strītbols vīriešiem 3 : 3, strītbols sievietēm 3 : 3, mini futbols 7 : 7, vieglatlētika,
Skrundas novada pašvaldības vadības
sacensības, darts- šautriņu mešana, basketbola soda metieni.

Dalības maksa sacensību dalībniekiem, kuri nav no Skrundas novada,
2,- EUR, ko samaksā sacensību dienā.
Sporta spēles organizē un vada Skrundas novada pašvaldības sporta darba
organizatori. Atbildīgais organizatorsJānis Rutkis (29186723), Ilona Rītiņa
(26665663).

Aicina piedalīties 7 Latvijas valstiskuma ceļu veidošanā
Latvijas lauku tūrisma asociācija
“Lauku ceļotājs”, īstenojot Latvijas
valsts simtgades svinību programmu,
ir uzsākusi jaunu projektu “7 Latvijas
valstiskuma ceļi Latvijas izzināšanai un
apceļošanai”. Viens no ceļiem – Brīvības
ceļš (Rīga–Jelgava–Dobele–Saldus–
Skrunda–Durbe–Grobiņa–Liepāja) – ir
vēsturiski saistīts ar Latvijas Brīvības
cīņām 1918./19. gadā.
Latvijas lauku tūrisma asociācija
“Lauku ceļotājs”, īstenojot Latvijas
valsts simtgades svinību programmu,
ir uzsākusi jaunu projektu “7 Latvijas
valstiskuma ceļi Latvijas izzināšanai
un apceļošanai”, kas paredz izveidot
Latvijas kultūras mantojuma attīstības
ceļus kā tūrisma maršrutus un veicināt
Latvijas apceļošanu, Latvijas valsts
simtgades svinēšanu un Latvijas vēstures
un kultūras mantojuma izzināšanu, plānojot, ka šie būs Latvijas tūrisma ceļveži
arī pēc lielajiem svētkiem. Lai ceļošana
būtu aizraujošāka, Lauku ceļotājs aicina
arī Latvijas iedzīvotājus un Latvijas tautiešus ārvalstīs dalīties ar stāstiem, kas
vēsta par jūsu apkaimē esošiem objektiem, vietām, cilvēkiem, kas interesanti
un nozīmīgi Latvijas vēstures un kultūras
mantojumam šo ceļu kontekstā.
Iespējams, ka kādam kaimiņos Latvijas laikā atradās lielākais sviesta ražotājs
un eksportētājs, bet citam novadā dzīvo
cilvēks, kas vienīgais visā Latvijā pārvalda senu amata prasmi, vēl cits zina
nostāstu par vietējo muižu, akmeni vai
dižkoku, kas attiecināms uz kādu no
7 ceļiem. Visi šie stāsti var bagātināt
ceļotāja pieredzi un iespaidus apceļojot
Latviju un, iespējams, ka kāds no šiem
stāstiem liks papildināt vēstures lapaspusi, bet cits bagātinās Latviju ar jaunu
meistaru vai īpašu objektu.
7 Latvijas valstiskuma ceļi ļaus iepazīt
Latvijas vēstures pagriezienus, personības, vietas un notikumus, kas sekmējušas valsts dibināšanu un nacionālās
identitātes veidošanos, atskatoties arī
uz tālāku pagātni un pieminot valstiskos
veidojumus, kas cauri gadsimtiem pastāvējuši Latvijas teritorijā un kļuvuši par
daļu no latviskās kultūrtelpas. Un, bez
šaubām, šie ceļi ir paredzēti ceļošanai
– jo ir aizraujoši, objektiem bagāti un

ainaviski skaisti:
1.Brīvības ceļš: Rīga – Jelgava –
Dobele – Saldus – Skrunda – Durbe
– Grobiņa – Liepāja. Ceļš ir vēsturiski
saistīts ar Latvijas Brīvības cīņām 1918.
/19. gadā. Tomēr arī senākā pagātnē ceļu
var izsekot jau kopš 6 gs., kad atsevišķi
tā posmi (Grobiņas apkārtne) bijuši
nozīmīgas kuršu un skandināvu kultūru
saskarsmes teritorijas. Daži no objektiem, kas ļaus iepazīt šī ceļa vēsturi: K.
Ulmaņa muzejs „Pikšas”, O. Kalpaka
memoriāls „Airītes” u.c. ar Kalpaku
saistītās vietas, Ložmetējkalns ar skatu
torni u.c.
2.Daugavas ceļš: Rīga – Jēkabpils
– Daugavpils – Krāslava – Piedruja.
Ceļš vēsturiski saistīts gan ar Daugavas ūdensceļu, pa kuru Latvijā ienāca
pirmie iedzīvotāji, gan Daugavu kā
galveno tranzītceļu, kas uzplauka jau
vikingu laikā un arī vēlāk bija galvenais
ūdensceļš, par kuru piegādāja Rietumeiropā vispieprasītākās preces, piemēram,
vasku un zvērādas. Lai iepazītu šī ceļa
vēsturi, var doties uz Daugavas pilskalni,
kur pirmie cilvēki ienāk Latvijā, Doles
salu ar Daugavas muzeju (plostnieki,
zvejnieki), Likteņdārzu u.c.
3.Baltijas ceļš: Grenctāle – Rundāle – Bauska – Rīga – Sigulda – Cēsis
– Valmiera – Rūjiena – Unguriņi.
Ceļš jaunāko laiku vēsturē ievērojams
ar 1989. gada 23.augustā, Molotova
– Rībentropa pakta noslēgšanas 60.
gadadienā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
organizēto protesta akciju pret padomju
okupāciju. Tomēr no vēstures avotiem,
ceļš izmantots jau kopš 14.-15.gs. Šī ceļa
iepazīšanai var apskatīt Baltijas ceļam
veltīto pieminekli pie LV – EE robežas
(Unguriņi), Cēsis (Latvijas karoga dzimtene), E.Veidenbauma memoriālās mājas
„Kalāči” u.c.
4.Līvu ceļš: Ventspils – DundagaRoja – Bērzciems – Engure – Ragaciems
– Kauguri – Rīga – Carnikava – Skulte
– Liepupe – Salacgrīva. Ceļa vēsture
saistīta ar Latvijas pamatiedzīvotājiem
līviem (lībiešiem), kas senatnē dzīvoja
gan Ziemeļkurzemē, gan Vidzemē (Daugavas lejtecē, Gaujas baseinā un Rīgas
jūras līča piekrastē). Līvu mantojuma
iepazīšanai, jādodas uz Līvu Tautas

namu, Lībiešu ciemiem, Turaidas muzejrezervātu, Staiceles lībiešu muzeju
“Pivalind” u.c.
5.Jēkaba ceļš: Pāvilosta – Alsunga
– Kuldīga – Kandava – Tukums – Lestene – Džūkste – Dobele – Jelgava. Ceļa
nosaukums veltīts pazīstamākajam no
Kurzemes hercogiem – Jēkabam (1610.
Kuldīgā – 1681. Jelgavā), kura valdīšanas laiks izcēlās ar rosīgu saimniecisko
politiku, veidojot manufaktūras, izveidojot nozīmīgu floti, kas bija spējīga
uzturēt regulārus tirdzniecības sakarus
ne tikai ar Rietumeiropas un Skandināvijas valstīm, bet doties arī uz kolonijām
Gambijā un Tobago. Hercoga Jēkaba
mantojumu var iepazīt, apmeklējot Rendu – kādreizējo hercoga manufaktūru
vietu, Sabiles Vīna kalnu – kur aizsākās
hercogistes vīndarīšanas tradīcijas,
Kurzemes hercoga kapenes Jelgavā u.c.
6.Gaismas ceļš: Alūksne – Gulbene
– Cesvaine (arī Jaunpiebalga, Vecpiebalga) – Madona. Gaismas ceļš simbolizē
vietu, kur kultūra, zinātne un politika
ieguvušas jaunu, būtisku nozīmi – Bībeles tulkojums, skolu izveidošana, brāļu
draudzes un hernhūtieši, industriālie
objekti, latviešu kultūras, zinātnes un
sabiedrisko darbinieku dzīves vietas,
kopīgās Brīvības cīņas ar igauņiem.
Šajā ceļā atrodami tādi objekti kā Vecpiebalgas kultūrtelpa ar rakstnieku brāļu
Kaudzīšu, K. Skalbes, A. Austriņa u.c.
dzīves un darba vietām – ar tām saistītie
pieminekļi, Šaursliežu dzelzceļš „Gulbene – Alūksne”, staciju ēkas , ritošais
sastāvs, E. Glika Bībeles muzejs u.c.
7.Māras ceļš: Ludza – Rēzekne – Daugavpils – Latvijas/Lietuvas robeža. Tā
nosaukums veltīts vienai no populārākajām latviešu dievībām – Mārai, kuras tēls
veidojies, saplūstot kristietības priekšstatiem par Jēzus māti Jaunavu Mariju ar
latviešu mitoloģiskajām dievībām. Īpaši
populāra Māra (Svētā Jaunava Marija) ir
katolicisma centrā – Latgalē, kura kopš
19.gs. nereti tika dēvēta arī par „Māras
zemi” („Terra Mariana”). Māras ceļa
iepazīšanai būtiski objekti ir - „Latgales
Māra”, Aglonas bazilika un sakrālās
tradīcijas, Ludza ar dažādu konfesiju
dievnamiem un sakrālām tradīcijām u.c.
Lai šo ceļu, objektu, saimniecību

Vēl konkursam var pieteikt
skaistāko Latvijas lauku saimniecību
Skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku
saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties
konkursam “Skaistākā lauku saimniecība 2016”. Pieteikties cīņai par 2016.
gada skaistākās saimniecības titulu un
galveno balvu – ceļojumu uz Berlīnes
Zaļo nedēļu, kā arī cīņai par “Labākās
jaunās saimniecības 2016” titulu un
„Straumēnu gara mantinieku 2016”
titulu var līdz šī gada 31. jūlijam, rakstot
uz saimnieciba@santa.lv. Tāpat kā pērn,
arī šogad konkursā zemnieku saimniecības var pieteikt citi – šo saimniecību
īpašnieku radi, draugi, paziņas, kaimiņi
vai sadarbības partneri.
Konkursā aicināts pieteikties ikviens
zemnieku saimniecības īpašnieks, kurš
veic lauksaimniecisko darbību un ir
izveidojis skaistu, sakoptu lauku sētu.
Tāpat kā pērn, arī šogad konkursā
zemnieku saimniecības var pieteikt

citi – šo saimniecību īpašnieku radi,
draugi, paziņas, kaimiņi vai sadarbības
partneri. Lai pieteiktos, jāsūta zemnieku
saimniecības nosaukums, saimnieka
vārds, uzvārds, adrese un kontakti, kā arī
pieteicēja vārds, uzvārds un kontakti uz
saimnieciba@santa.lv līdz šī gada 31.jūlijam. Detalizēts konkursa nolikums
atrodams: https://www.manizurnali.lv/
konkursu-nolikumi/
Konkursa “Skaistākā lauku saimniecība 2016”uzvarētājs balvā no Food
Union saņems apmaksātu braucienu
divām personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu
– pasaules lielāko starptautisko pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādi
2017.gada 20.–29. janvārī, kā arī citas
vērtīgas dāvanas no Food Union un
žurnāla IEVAS Māja. Visi konkursa finālisti tiks aicināti uz svinīgo apbalvošanu
īpašā pieņemšanā pie Valsts prezidenta.

Tāpat kā pērn, arī šī gada konkursā
tiks pasniegtas divas papildu nominācijas. Food Union piedāvā nomināciju
“Labākā jaunā saimniecība 2016”, lai
izceltu tās skaisti sakoptās zemnieku
saimniecības, kas jaundibinātas vai
pārņemtas no ģimenes vecākās paaudzes
pēdējo piecu gadu laikā. Žurnāls “Ievas
Māja” uzskata, ka katram latvietim
gribas savus Straumēnus, sētu, kur viss
notiek gadalaiku ritmā, kur plecu pie
pleca strādā vairākas paaudzes, kur
godā tiek celtas senču tradīcijas un darba
tikums. Žurnāls Ievas Māja meklēs tieši
Straumēnu garu visās sētās, un piedāvā
nomināciju „Straumēnu gara mantinieki
2016”.
Papildu informācijai:
Linda Mežgaile, Food Union
sabiedrisko attiecību vadītāja
linda.mezgaile@mmacomms.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.
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Notikumu kalendārs

Skrundā

23.jūlijā Svinam Skrundai dzimšanas dienu! Pl.19.00 Skrundas estrādē
RaCoco teātris piedāvā Tijas Bangas lugu trīs cēlienos „Septiņas vecmeitas”.
Tā ir viena no kulta statusu ieguvušajām lugām Latvijā, kas piedzīvojusi ļoti
daudz iestudējuma versiju gan uz profesionālo, gan amatieru teātru skatuvēm.
Biļešu cenas : iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” kasēs un Skrundas kultūras namā, bērnu bibliotēkā - pirmās 200 biļetes - EUR 5.00, pēc tam EUR
7.00. Pasākuma dienā - EUR 10.00. Pl.23:00 Skrundas estrādē zaļumballe
kopā ar grupu „Neoplāns”. Ieejas maksa - EUR 3.00.
No 1. - 5. augustam Skrundā notiks bērnu dienas nometne „Vasaras
skoliņa”. Aicinām piedalīties bērnus no 7 līdz 10 gadu vecumam. Tiekamies
1. augustā pie Skrundas kultūras nama. Lūgums pieteikties līdz 25. jūlijam,
zvanot pa t.29427990 (Inese), personīgi pie sociālās darbinieces Ingas Eikinas
vai Skrundas kultūras nama 2. stāvā.
23.augustā seniori svin Skrundas dzimšanas dienu! Pl.13:00 parkā aiz
Skrundas kultūras nama notiks SENIORU DĀRZA SVĒTKI. Līdzi ņemt
groziņu un labu garastāvokli.
27.augustā pl.22.00 Skrundas estrādē vasaras noslēguma zaļumballe kopā
ar grupu „Lietus blūzs”. Ieejas maksa - EUR 3.00.

Raņķos

14.augustā Raņķu pagasta kapsētās kapu svētki- pl.12.00 Irbes kapsētā,
pl.13.00 Priednieku kapsētā, pl.14.00 Mazgaraušu kapsētā.
No 15.-19.augustam Raņķos bērnu vasaras nometne „Vasaras skoliņa”.
Aicinām piedalīties bērnus no 7 -10 gadu vecumam. Lūgums pieteikties līdz
1.augustam, zvanot pa t.29427990 (Inese) vai personīgi pie Aijas Zemes.
Tiekamies 15.augustā pl.10.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes!

Nīkrācē

9.augustā Nīkrāces saieta namā - redzes bezmaksas pārbaude ar iespēju
iegādāties optiskās brilles un saulesbrilles. Vairāk informācijas un pierakstīšanās pa tālruni 20411444 darba dienās no pl.9.00-17.00.
No 22.-26.augustam Nīkrāces saieta namā notiks bērnu dienas nometne
„Vasaras skoliņa”. Aicinām piedalīties bērnus no 7 līdz 10 gadu vecumam.
Lūgums līdz 10.augustam pieteikties, zvanot pa t.29427990 (Inese) vai personīgi saieta namā pie Ingas Ezerietes.

Rudbāržos

30. jūlijā pl.10.00 Rudbāržu pagasta sporta laukumā notiks Rudbāržu kauss
minifutbolā. Komandām dalību pieteikt līdz 25.jūlijam (dalības maksa - 10
EUR no komandas).
20.augustā Rudbāržu pagasta sporta laukumā notiks Ģimeņu sporta diena.
apceļošana būtu ērta, projekta ietvaros
plānots izstrādāt maršrutus, kas sniegs
praktisku informāciju par ceļošanas
ilgumu, attālumu, nakšņošanas un ēdināšanas iespējām, apskates vietām un
saimniecībām, un kontaktiem papildu
informācijas ieguvei. Tāpat kā visi
cilvēku iesūtītie stāsti, ceļi, objekti un
maršruti būs pieejami www.celotajs.lv/
lv100. Katram stāstam jābūt saistītam
ar kādu no 7 ceļiem – tā nosaukumu,

vēstures pagriezieniem vai ideju.
Lauku ceļotājs aicina visus stāstus,
objektus vai saimniecības, kas saistīti ar
kādu no 7 ceļiem, iesūtīt brīvā formā ar
vai bez foto uz e-pastu: lauku@celotajs.
lv ar atsauci “Valstiskuma ceļu stāsti”.
Informāciju sagatavoja:
Asnāte Ziemele,
LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente
Tel. 29285756

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
Jūnija mēnesī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājuši 4 mazulīši. Savus
pirmos bērniņus sagaidījuši Inita Vējkāja un Māris Ozoliņš – dēliņu Miķeli; Dace
Grēniņa un Nauris Deglavs – dēliņu Mārtiņu Tomu; Elīna un Klāvs Grīnbergi –
meitiņu Leldi. Otrais bērniņš piedzimis Gitas un Jāņa Zušu ģimenē – dēliņš Emīls.
Apsveicam vecākus un vēlam daudz mīlestības bērniņus audzinot!
Jūnijā laulību noslēguši mūsu novada pāris - Sintija Leitendorfa un Sandis Tauriņš
Skrundas muižā.
Cik dzīve tomēr ir skaista,
Un tu tās vidū vari būt!
To zeltu no mirkļu kārēm vācot,
Kas neapsūb un nepazūd.
18.jūnijā Skrundas kultūras namā radu un draugu lokā Zelta kāzas svinēja Ārija
un Jānis Storķi.

16.jūlijā Zelta kāzu jubileju sagaidīs Biruta un Arnis Līniņi.
Lai viņu mūža zeltam spēks un vērtība, lai dienas piepildītas ar sapratni un gaišu
skatu dzīvē, kā tas bijis cauri šiem 50 gadiem! Apsveicam jubilārus!

Jūnija mēnesī mūžībā pavadīti:
Dzimšanas dati

Miršanas dati

ILONA BRAČA

Vārds, uzvārds

28.12.1928

02.06.2016.

MARGARITA SKULTE

30.05.1929

07.06.2016.

ANTONS GINEIKA

19.01.1927

07.06.2016.

ANNA SAULGRIEZE

29.07.1936

16.06.2016.

MĀRTIŅŠ STABIS

11.01.1992

14.06.2016.

VIKTORS KARPICKIS

20.01.1928

18.06.2016.

IMANTS LAGZDENBERGS

03.05.1936

22.06.2016.

IMANTS ANSONS

01.07.1940.

28.06.2016.

