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Labdien, lasītāj!

Dita Ņuņēvica, Skrundas
kultūras nama direktores p.i.
Vieta, kur cilvēks ir piedzimis un
uzaudzis vai arī dzīvo, man šķiet ļoti
nozīmīga un liktenīga. Un nozīmīgi ir arī
šajā vietā svinamie svētki, atzīmējamās
svētku un piemiņas dienas. Tādēļ ne tikai
man, bet arī visiem Skrundas un novada
iedzīvotājiem maija sākums liek priecīgi
sarosīties, jo Skrundas svētki ir klāt! Šogad svētkus svinēsim vairākas dienas, no
4. līdz 7. maijam, un tie sāksies ļoti īpaši.
Tā kā 4. maijs ir arī Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena, tad Skrundas svētkus
atklāsim ar Baltā galdauta svētkiem gan
Skrundā, gan visā novadā – Rudbāržos,
Nīkrācē, Raņķos un Jaunmuižā – un aicinām ikvienu piedalīties šajos svētkos!
Otrā svētku diena liks sarosīties aktīvākajiem ļaudīm, jo jau no rīta aicināsim
visus – gan lielus, gan mazus – piedalīties foto orientēšanās sacensībās un vēlāk doties uz “Mežaini”, bijušo militāro
pilsētiņu, kur tiks organizētas lāzertaga
spēles. Savukārt vakarā Skrundas estrādē notiks disko nakts.
Pasākumiem bagātākā diena kā
vienmēr būs sestdiena. Lai atrastu sev
tīkamāko nodarbi, jāieskatās svētku
programmā, jo, gatavojoties svētkiem,
mēs – pasākuma organizatori, esam
padomājuši par daudzpusīgu kultūras
un sporta programmu ikvienam, sākot
no plkst. 9.00 līdz pat nākamā rīta agrai
stundai! Svētku izskaņā nu jau tradicionāli – svētdienas svētku dievkalpojums Skrundas evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
Nevēro dzīvi no malas, bet ļaujies un
esi viens no… Esi viens no tiem, kuri
izbauda, sajūt un priecājas!
Domājot par svētkiem, kas nenoliedzami ir gada centrālais pasākums,
kuru organizē kultūras namā strādājošie,
nevar nepieminēt amatiermākslas kolektīvu gatavošanos un piedalīšanos skatēs
un koncertos. Varam būt lepni par visiem
kolektīviem, kuri piedalījās koru, vokālo
ansambļu un deju kolektīvu skatēs, jo
visi kolektīvi ieguvuši atzinīgu žūrijas
vērtējumu. Tādēļ vēlreiz gribas pateikt
paldies gan kolektīvu vadītājiem, gan
visiem dalībniekiem. Priecē arī tas, ka,
neskatoties uz to, ka mēģinājumos ļoti
liels darbs tika ieguldīts skates repertuāra apguvei, visi kolektīvi atrada laiku
un iespēju rīkot “draugu koncertus”
kultūras namā. Tā skatītāji un klausītāji
varēja noskatīties vairākus deju koncertus, klausīties vokālo ansambļu un
koru izpildītās dziesmas, kā arī pūtēju
orķestra spēlētās melodijas gandrīz vai
katru pavasara sestdienu. Un nav teikts,
ka svētku sajūtu var radīt tikai kaut kas
liels un grandiozs. Svētku sajūtu rada
kopkoru un pūtēju orķestra kopīgi izpildīta dziesma, emocionāli nodejota deja,
prieks par atzinīgu žūrijas vērtējumu
skatē, doma par atkal satikšanos un kopīgu laika pavadīšanu pilsētas svētkos!
Satiksimies svētkos un svinēsim
dzīvi, kopīgi strādājot, mīlot un priecājoties par to!

SKRUNDA

Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2017.gada 2.maijs

Esi savas nākotnes arhitekts

19. aprīlī Skrundas kultūras namā
svinīgā pieņemšanā tika sveikti Erasmus+ programmas projekta “Profesiju
izaicinājums Eiropā – esi savas nākotnes arhitekts” (“Profession Challenge
in Europe – Be the Architect of your
Future”) dalībnieki. Projektā piedalās
Skrundas vidusskola kopā ar partneriem
no Polijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas
un Turcijas.
Viesi Skrundas kultūras namā tika
sagaidīti ar muzikālu sveicienu skrundenieces Artas Annas Buķeles izpildījumā.
Pēc prezentācijas par Skrundas novadu
domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece
pateicās katras ārvalstu delegācijas pārstāvjiem par dalību projektā un Skrundas
vidusskolas skolēnu laipno uzņemšanu
apmaiņas vizīšu laikā.
Projekts sākās 2015. gadā, kad Skrundas vidusskola ar ārvalstu partneriem
saņēma apstiprinājumu Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu
stratēģiskās partnerības projektam ar
maksimālo finansējumu 35 515,00 EUR.
Apmaiņas vizītēm uz partnervalstīm pieteicās Skrundas vidusskolas 24 skolēni,
uzņemoties pienākumu pieņemt savās
mājās kādu no partnervalstu skolēniem.
Projektā brīvprātīgi līdzdarboties pieteicās 13 Skrundas vidusskolas skolotāji,
to skaitā direktors un direktora vietnieki
mācību un audzināšanas darbā.
2015. gada oktobrī Kiprā tikās skolotāji, lai apspriestu projekta mērķus, uzdevumus un ar grupu uzņemšanu saistītos
jautājumus. Projekta dalībnieki – skolēni
vecumā no 12 līdz 17 gadiem – kā pirmo

apmeklēja Poliju, 2016. gadā skolēnu
grupas tikās Turcijā, Lietuvā un Kiprā,
2017. gadā – Bulgārijā, un nu, no 18. līdz
24. aprīlim, tikšanās aizvadīta Latvijā.
Katrā no minētajām valstīm projekta
dalībnieki viesojās izglītības un pašvaldības iestādēs, dažādos uzņēmumos
un, kā jau to vēsta projekta nosaukums,
iepazina dažādas profesijas. Skolēni arī
prezentēja savas valstis, novadus un
skolas, kā arī piedalījās radošos, izglītojošos, kultūras un sporta pasākumos,
apmeklēja muzejus un devās ekskursijās,

Zināmi konkursa
„Fizmix Eksperiments”
Kurzemes reģiona finālisti

Inga Cīrule
erudīcijas konkursa koordinatore,
t.: 67242503; 20279688, info@eksperiments.lv
Ivita Bidere
AS „Latvenergo” preses sekretāre
t.: 67728809; 29279158, ivita.bidere@latvenergo.lv
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ražotni, kinopilsētiņu „Cinevilla” un
apskatīja Vecrīgu un Kuldīgu.
Vairāk informācijas par projekta gaitu – Skrundas vidusskolas mājaslapā:
http://skrundasvidusskola.lv/category/
projekti/erasmus-ka2
Informāciju sagatavoja:
Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Sandris Kuzmickis

Izsludinām vasaras nometņu un radošo
darbnīcu projektu konkursu

Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” fināls jau
8. maijā. Tajā par uzvaru un galveno balvu – ceļazīmi uz aizraujošu vasaras
nometni – cīnīsies Kurzemes reģiona spēcīgākās komandas, kuras sevi jau
pierādījušas atlases kārtā. Labāko fiziķu rindās ir 8. un 9. klašu skolēni no
Liepājas, Talsiem, Brocēniem, Skrundas, Nīcas, Ances un Kazdangas.
„Fināla kārtas būs īsts pārsteigums ikvienam dalībniekam! Šogad daudz vairāk
būs pašu komandu rokās, jo dalībniekiem pašiem būs jāizvēlas, kādus uzdevumus
risināt – tāpēc būs vajadzīgas gan fizikas zināšanas, gan pareizā stratēģija. Arī finālistu skaits nekad nav bijis tik liels – iepriekšējos gados klātienes kārtai kvalificējās
piecas komandas, bet, redzot komandu augsto sniegumu un tik līdzīgus neklātienes
rezultātus, savas zināšanas klātienē šogad varēs demonstrēt divreiz lielāks komandu
skaits,” stāsta AS „Latvenergo” erudīcijas konkursa „Fizmix Eksperiments” projekta
vadītāja Danute Kindzule.
Fināls būs īsti fizikas svētki – komandām būs jāatrisina nepieredzēti, radoši un
piņķerīgi uzdevumi. Tos veidojuši gan „Fizmix Eksperiments” eksperti, gan konkursa ilggadējie sadarbības partneri – izglītības uzņēmums Lielvārds, Rīgas Tehniskā
universitāte, Latvijas Universitāte un Jauno Fiziķu skola.
Fināla kārtā piedalīsies:
• Nīcas vidusskolas FOTONI, skolotāja Sarmīte Čirkše, un ELANS-A-, skolotāja
Agita Mače;
• Brocēnu vidusskolas PIECI ELEMENTI, skolotāja Anete Milta;
• Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas POZITRONI, skolotāja Tatjana Velika;
• Talsu Valsts ģimnāzijas POZITĪVIE ELEKTRONI, skolotājs Guntars Ēcis;
• Liepājas Raiņa 6. vidusskolas IVO BANDA, skolotāja Zigeta Simanoviča;
• Ances pamatskolas DEKKA, skolotāja Sandra Liepiņa;
• Liepājas 7. vidusskolas L7VSK, skolotāja Irina Tihonova;
• Skrundas vidusskolas OPOSUMI, skolotāja Inese Pickaine;
• Māteru Jura Kazdangas pamatskolas PILNĪGS KOSMOSS, skolotāja Ilona
Bloka.
Vairāk informācijas par komandām, to dalībniekiem un atlases kārtas rezultātiem
apkopots https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops

NĪKRĀCE

turklāt projekta dalībniekiem šī ir bijusi
lieliska iespēja uzlabot savas svešvalodu
zināšanas, pilnveidot saziņas prasmes,
uzzināt par vizīšu laikā apmeklēto valstu vēsturi, kultūru un tradīcijām, kā arī
iegūt jaunus draugus.
Viesojoties Latvijā, projekta dalībnieki iepazina Skrundu un novadu, Skrundas vidusskolā prezentēja savas valstis
un ķīmijas eksperimentus un piedalījās
radošajās darbnīcās, sporta un teātra
sporta pasākumos, kā arī apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti, Pūres saldumu

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras
nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu 2016./17. mācību gada
vasaras brīvlaikam, paredzot līdzfinansējumu nometņu organizēšanai.
Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas
brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu
dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un
speciālās pašizpausmes brīvlaikā.
Ja projekta pieteikums atbildīs sociālās integrācijas mērķim,
papildus iespējams iegūt ABLV Charitable Foundation fonda atbalstu,
slēdzot papildu līgumu un vienošanos par atbilstību ABLV Charitable
Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” grantu konkursam
(informācija tiks precizēta).
Ar prasībām projektu pieteikumu noformēšanai un aizpildāmajām
veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā www.skrundasnovads.lv
Nometņu projekti iesniedzami Skrundas novada pašvaldībā, Raiņa
ielā 11, Skrundā, līdz 2017. gada 5. jūnija plkst. 17.00.
Teksts: Inga Flugrāte,
Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja

Savāks lielgabarīta atkritumus

27.maijā Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „EKO Kurzeme”
nodrošina lielgabarītu atkritumu savākšanu vairākās adresēs.
SKRUNDAS PILSĒTĀ UN PAGASTĀ
Pl.9:00 Jaunmuižas centrs; pl.9:30 Skrundas profesionālā vidusskola;
pl.9:50 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām; pl.10:20 Cieceres ciemā
pie veikala; pl.10:40 Sporta iela 1; pl.11:00 Dārza ielā 8; pl.11:15 Liepājas
iela 45.
RAŅĶU PAGASTĀ
Pl.11:35 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos; pl.11: 50 Raņķu pagasta
Smilgu ciemā
NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Pl.12:20 Lēnu ciemata centrā; pl.12:45 Dzeldas ciemata centrā; pl.13:20
Rudbāržu ciemata centrā.
Lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi nogādāt lielgabarīta preces (elektropreces,
mēbeles, santehniku) minētajās adresēs.
Sīkāka informācija - Zane Eglīte (t.26665874).
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Aprīlis Nīkrāces pagastā

ĪSUMĀ

Par papildus
pieturvietu

Atsaucoties pasažieru lūgumam, no
2017. gada 24. aprīļa maršruta Nr.7937
Rīga–Liepāja autobuss, kas no Rīgas
starptautiskās autoostas izbrauc pl.20.30,
apstāsies arī pieturvietā „Skrunda”.
Pēc kustību sarakstu autobuss Skrundā
būs pl. 22.40. Autotransporta direkcija
aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un ņemt biļetes
par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa
lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu
skaita. Papildu informācijai: Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija, sabiedrisko attiecību vadītāja. Tālr.: + 371
67686485; + 371 28627003. E-pasts:
zane.plone@atd.lv.

Iesaisties
informatīvajā
kampaņā

Birojs “Latvijas Produkts” aicina
vietējos uzņēmumus pavasarī, kā ik
gadu –atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, iesaistīties
apjomīgās mārketinga aktivitātēs, kas
veidotas ar mērķi izcelt un popularizēt
vietējās preces un pakalpojumus, to
kvalitāti un pieejamību. Birojs “Latvijas
Produkts” mārketinga aktivitātēs vēlas
īpašu uzmanību veltīt vietējo produktu
popularizēšanai. Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, kādas
dažādas, kvalitatīvas, inovatīvas un
vērtīgas preces un ērtus pakalpojumus
piedāvā uzņēmumi mūsu valstī. Nereti,
to nezinot, priekšroka tiek dota ārvalstu
produktiem, lai arī sabiedrībā ir vēlēšanās atbalstīt vietējos ražotājus. Plašāka
informāciju par informatīvo kampaņu,
tās prezentāciju ar visām iespējām un
pieteikuma anketu skatiet: http://pieteikums.lv/latvijas-produkts-kampana

Brīdinājums

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs brīdina, ka centrā ir saņemtas
jau vairākas sūdzības par uzņēmumu
SIA “Baltic Unique Solutions” (traktori
un agregāti), tādēļ uzņēmēji tiek aicināti
ievērot piesardzību un nesadarboties ar
šo uzņēmumu!

Apsekos Brīvības
cīņu vietas

Pēc Latvijas Nacionālās aizsardzības
akadēmijas (NAA) 2017. gada pasākumu plāna 18. un 19. maijā NAA kadeti
dosies uz Kurzemi apsekot un analizēt
1919. gada Brīvības cīņu vietas. Darbības rajons aptvers Skrundas un Saldus
novadus. Pasākumā piedalīsies 50
karavīri ar ekipējumu un ieročiem. Pārvietošanās notiks pa lauku/mežu ceļiem
maršrutā: Lēnas–Jaunmuiža–Pumpuri–Airītes un bijušais Zvārdes poligons
(Lapsas–Zvārdes ezers). Pasākuma
laikā netiks nodarīts kaitējums apkārtējai
videi. Maršruta noslēgumā, t.i. bijušā
Zvārdes poligona mežos, tiks pielietota
salūtmunīcija (šaušana).

Aicina uzmanīties

Aktīvajā makšķerēšanas sezonā AS
“Sadales tīkls” aicina makšķerniekus
būt uzmanīgiem un ievērot drošības
noteikumus, makšķerējot gaisvadu
elektrolīniju tuvumā.Īpaša uzmanība
jāpievērš gaisvadu elektrolīnijas attālumam no izvēlētās makšķerēšanas vietas,
jo neapdomīgi izvēlēta makšķerēšanas
vieta un neuzmanīga rīcība ar makšķeri
apdraud makšķernieka dzīvību!

Būvkomersantiem

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.
gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.211
“Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” šā gada maijā Būvniecības valsts
kontroles birojs (BVKB) pakāpeniski
uzsāks būvkomersantu klasifikāciju.
Klasifikācijas procesā būvkomersantam
tiks piešķirta viena no piecām klasēm,
kur pirmā kvalifikācijas klase ir augstākā, savukārt piektā - zemākā.
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Nīkrāces pagastā teritorijas apsaimniekošanā strādā 4 bezdarbnieki no NVA algoto
sabiedrisko darbu programmas, kuri sakopa kapsētu teritoriju, Dzeldas un Lēnu
centru un Karavīru kapus. Gan pagasta darbinieki, gan algoto sabiedrisko darbu
strādnieki, un arī Nīkrāces pamatskolas skolēni un pedagogi piedalījās Lielajā talkā
un vāca atkritumus skolas un Dzeldas centra apkārtnē. Strādnieki savāca atkritumus
3 atpūtas vietās pie Ventas, gar ceļmalām un citās piesārņotās vietās, kā arī piedalījās
pie vecā Kojas upes tiltiņa nojaukšanas. Izsaku pateicību algoto sabiedrisko darbu
strādniekam Oļegam Gaudiešus, kurš veica darbu sarežģītos apstākļos.
Kā jau katru mēnesi, arī aprīlī bibliotēkas vadītāja D. Jaunzeme devās pie lasītājiem uz Lēnām, veselības punktā pieņēma dakteris M. Āboliņš un tajā pašā
dienā ieradās pārvietojamā aptieka no Nīgrandes, lai iedzīvotāji varētu iegādāties
nepieciešamos medikamentus
4. aprīlī Nīkrāces pamatskolā notika mācību programmu akreditācija. Programmas
akreditēja uz 6 gadiem. Paldies skolas pedagogiem par dokumentācijas un prezentācijas sagatavošanu. Skolas darbiniekiem, kā arī skolēnu vecākiem liels paldies par
ieguldīto darbu skolas iekštelpu vizuālā izskata veidošanā.
Nīkrāces pamatskolas 4. klases skolēni devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku,
lai iejustos Meža detektīvu lomā. Šo ekskursiju rīkoja AS “Latvijas valsts meži” un
Mammadaba. Lielajā Gaismas pilī skolēni viesojās pirmo reizi. Aprīlī pamatskolas
mazāko klašu skolēni apmeklēja Rīgā leļļu teātra 2 izrādes, bet 27. aprīlī pamatskolas
7. – 9. klašu 2 komandas devās uz Tērveti, jo tur notika 10 labāko Latvijas ekoskolu
konkursa fināls – Meža olimpiāde. LVM Meža olimpiāde ir radošs un veselīgs āra
mācību spēļu ideju konkurss 7. – 9. klašu komandām ar aktīvās atpūtas finālsacensībām LVM dabas parkā Tērvetē un galveno balvu čempionu komandai – ārzemju
dabas ekspedīciju no AS “Latvijas valsts meži”!
Biedrības „Ventas krasti „ I. Ivānes vadībā uzsāka Ināras un Borisa Teterevu fonda
atbalstītā projekta realizāciju, kurā ar pagasta sociālās darbinieces S. Knopkenas
palīdzību tika izdalītas sēklas un dārzu kopšanas piederumi. 27 Nīkrāces pagasta
ģimenes, kurām ir dārziņi, varēs sēt un izaudzēt dārziņus un augļus savām ģimenēm.
Biedrība „Nīkrācnieki” Ilonas Rītiņas vadībā ir sagādājusi otrreizējās lietošanas
apģērbus un apavus, kurus izdalīs trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, kā
arī kopā ar sociālo dienesta darbinieci S. Knopkenu izveidoja mantu apmaiņas punktu. Biedrības „Nīkrācnieki” piedalās arī NVA projektā, kurā no Nīkrāces pagasta
iesaistīti 2 jaunieši brīvprātīgajā darbā.
Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere

Aprīlī darbu sāk Dakteris POGA
Rehabilitācijas centrs “Poga” aprīlī atklāj jaunu programmu “Dakteris POGA””.
Programma dod iespēju saņemt konsultācijas pie augsti kvalificētiem speciālistiem
pediatrijā un bērnu neiroloģijā, lai laicīgi atklātu problēmas un saņemtu ārstniecību.
Programmā “Dakteris POGA” bērniem no rūpju ģimenēm – trūcīgām, daudzbērnu vai audžuģimenēm, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vizītes ir
bezmaksas un tiek apmaksātas no ziedojumiem. Jo katrs bērniņš ir pelnījis saņemt
vislabāko, arī bērni no rūpju ģimenēm.
Kad bērniņam sāp puncītis vai austiņa, kad naktīs ir slikti sapnīši vai valodiņa
neraisās, tad mammas un tēti ir satraukti. Katrs vecāks grib palīdzēt savam bērnam
un redzēt to veselu. Dažkārt saslimšana ir tikai īslaicīga, bet dažkārt simptomi var
liecināt par nopietnu saslimšanu vai bērna attīstības traucējumiem. Tad vajadzīgs
zinoša un iejūtīga speciālista padoms, lai sniegtu bērnam savlaicīgu palīdzību.
Vajadzīgs dakteris POGA, kas vecākus un bērnus saprot un mīl!
Programmā “Dakteris POGA” pieņem pediatre, medicīnas zinātņu doktore dr.
Liene Smane-Filipova un bērnu neirologs dr. Mikus Dīriks.
Dr. med. Liene Smane-Filipova centra “Poga” komandai pievienojusies šogad.
Pediatre sniedz konsultācijas, diagnosticē slimības un ārstē bērnus no dzimšanas
līdz 18 gadu vecumam. Konsultē par veselības profilakses, vakcinācijas, uztura,
fiziskās slodzes, norūdīšanās, imunitātes stiprināšanas un citiem bērnu veselības
jautājumiem. Sastāda vakcinācijas plānu. Konsultē māmiņas par krūts barošanu,
jaundzimušo aprūpi, kopšanu un veselības profilaksi. Vajadzības gadījumos bērnu
veselības jautājumus risina sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem. Dr. med. Smane-Filipova 2016. gadā ieguvusi medicīnas zinātnes doktores grādu, kā arī regulāri
papildina zināšanas starptautiskos semināros un konferencēs. Pediatrei ir pieredze
darbā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Dr. med. Liene Smane-Filipova sagatavo arī jaunos pediatrus Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedrā.
Dr. Mikus Dīriks ir rehabilitācijas centra “Poga” galvenais ārsts un neirologs. 2014.
gadā ieguvis bērnu neirologa kvalifikāciju, stažējies “Charite” slimnīcas Neiroloģijas
klīnikā, Berlīnē, Vācijā. Regulāri uzstājas ar ziņojumiem Bērnu neirologu biedrības
sēdēs un starptautiskās konferencēs. Dr. Dīriks ir specializējies šādās neiroloģiskās
saslimšanu grupās – neirorehabilitācija, psihomotorās attīstības aizture, cerebrāli
asinsrites traucējumi, galvassāpes, demielinizējošas saslimšanas, perifērās nervu
sistēmas slimības.
Programma “Dakteris POGA” iespējama, patiecoties ziedotājiem – privātpersonām un uzņēmumiem Ricberry un Maxima Latvija.
“Dakteris POGA” speciālisti pieņem rehabilitācijas centrā “Poga”, Indrānu ielā
13, Rīgā. Pieteikties vizītei var pa tālruni 67806020 vai 24968968.
Informāciju sagatavoja:
Līga Rube, labdarības projektu vadītāja, fonds “Ziedot.lv”

Organizēs reģionālos vakanču gadatirgus
Novērtējot pozitīvo pieredzi, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA)
jau ceturto gadu organizēs reģionālos vakanču gadatirgus visā Latvijā.
Vakanču gadatirgos ar NVA un darba devēju starpniecību darba meklētājiem tiks
piedāvātas katrā reģionā uz pasākuma norises brīdi aktuālās vakances. Vienlaikus,
tā ir iespēja darba meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem,
iegūt plašu informāciju par darba un apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast
atbildes uz daudziem ar darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem,
NVA pakalpojumiem. Darba devējiem savukārt dalība vakanču gadatirgos ir lieliska
iespēja prezentēs savu uzņēmumu, informēt darba meklētājus par vakancēm, darba
nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, veikt pirmās darba intervijas
ar sev piemērotākajiem kandidātiem, klātienē u.tml.
Skrundas novadam tuvākais reģionālais vakanču gadatirgus notiks 17.maijā
Ventspils kultūras centrā (Ventspils, Kuldīgas iela 18) no 10.00 – 13.00.
Dalība vakanču gadatirgū gan darba devējiem, gan ikvienam apmeklētājam ir bez
maksas. Lai pieteiktos dalībai, darba devējam jāsazinās ar tuvāko NVA filiāli un
jāpiesaka vakance (telefoniski, e-pastā vai personīgi NVA filiālē).
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LIAA Kuldīgas biznesa inkubators investē
50 000 eiro jaunos un topošos uzņēmumos
Jau vairāk nekā pusgadu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
Kuldīgas Biznesa inkubators ir atvērts Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novada
jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem un piedāvā dažādus inkubācijas pakalpojumus, konsultācijas, apmācības un seminārus, kā arī iespēju pretendēt uz
grantiem vismaz 50 000 eiro apmērā.
Jaunajā inkubatora programmā uzņēmēji var saņemt apmācības, mentora konsultācijas, pieeju koprades telpai, kā arī atbalstu citu pakalpojumu, piemēram, mārketinga,
grāmatvedības, prototipēšanas, telpu nomas u.c. izmaksu segšanai 50% apmērā.
Biznesa ideju autoriem ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kuras ietvaros
uzņēmēji un biznesa ideju autori var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas biznesa attīstībai. Atšķirībā no inkubācijas uzņemšana pirmsinkubācijā notiek
nepārtraukti un tajā var pieteikties arī fiziskas personas.
Šobrīd LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā inkubācijas un pirmsinkubācijas pakalpojumus saņem 14 topošie un esošie uzņēmēji no Skrundas un Kuldīgas novada.
Pašreiz ir atvērta pieteikumu pieņemšana LIAA Kuldīgas biznesa inkubatorā trešajā ceturksnī, kura noslēgsies 20. jūnijā. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtē
biznesa inkubators, kā arī pašvaldības izveidota konsultatīvā komisija.
Sākoties pavasarim, 6. maijā LIAA Kuldīgas biznesa inkubators piedalīsies
Skrundas pilsētas svētkos. Biznesa inkubatora teltī būs iespēja satikt tās komandu,
kura gaidīs jebkuru interesentu, lai konsultētu un informētu par pirmsinkubācijas
un inkubācijas pakalpojumiem jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem.
Šī arī būs iespēja satikt tos LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora dalībniekus, kuri
ir gatavi rādīt savu ideju un stāstīt par to citiem svētku apmeklētājiem.
Seko līdzi LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora aktivitātēm Facebook http://www.
facebook.com/LIAAKuldigasBI/
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru programmā, kuras
ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 14 reģionālie un 1 radošo industriju inkubators Rīgā,
uzņēmumi var saņemt valsts atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators” ietvaros.
Papildu informācija:
Kuldīgas biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, Latvija
Tālrunis: 62400905
E-pasts: Liga.Raituma@liaa.gov.lv

ATGĀDINĀJUMS

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atgādina, ka jāveic NOMAS MAKSA par
kapu vietām Baznīcas un Sila kapos. Pamatojoties uz noslēgto KAPAVIETAS NOMAS LĪGUMU, Iznomātājam vienas kapa vietas kopējā nomas maksa gadā ir 1.72
EUR. Ja nomas periods ir nepilns gads, tad noma maksājama par faktisko mēnešu
skaitu. Nomas maksājumus jāveic līdz tekošā gada 1. septembrim ar pārskaitījumu
uz Iznomātāja bankas kontu vai samaksājot skaidrā naudā Iznomātāja kasē autoostā
Liepājas ielā 15. Saskaņā ar līgumu, par noteiktā maksāšanas termiņa neievērošanu,
jāmaksā līgumsods 1% apmērā no nomas maksas par katru nokavēto dienu.
Veicot maksājumus, lūdzam norādīt līguma numuru un periodu, par kādu tiek
veikts maksājums.
Iznomātāja rekvizīti:
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, Reģistrācijas Nr. 41203022001, Stūra
iela 7, Skrunda, t. 63331258
AS “Swedbank”
Konts: LV02HABA0551026940664
Latvijas Pasts
Konts: LV23LPNS00033002986393
AS “DnB”
Konts: LV22RIKO0002013279232
AS “SEB Banka”
Konts: LV79UNLA0050018334369
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” administrācija

Uzņēmēji aicināti palīdzēt Skrundas novada
skolēniem tikt pie unikāla dizaina dienasgrāmatām!

Veicināt skolēnos radošo domāšanu, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu
– ar šādu mērķi gan Skrundas, gan citos Latvijas novados šobrīd tiek īstenots projekts
„Dienasgrāmata 2017”. Kā skolēni šo savas skolas tēlu veido? Izglītības iestādes, kuras
piedalās šajā projektā, sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi veido individuāla
dizaina un satura dienasgrāmatas. Tas nozīmē, ka dienasgrāmatu izskatu ļoti lielā
mērā ietekmē un nosaka katras skolas skolēnu radošās idejas, kas visbiežāk izpaužas
dažnedažādos krāšņos zīmējumos.
Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām Latvijas skolām, kas piedalās šajā projektā,
šīs unikālās dienasgrāmatas tiek izgatavotas par samazinātām izmaksām. Un par to,
savukārt, vislielākais paldies sakāms katra novada uzņēmējiem, kas šo ideju atbalsta,
sniedzot arī savu artavu to tapšanā. No Skrundas novada skolām savu dalību šai projektā
šobrīd jau ir apstiprinājusi Jaunmuižas pamatskola. Tāpēc veiksmīgai dienasgrāmatu
izgatavošanas procesa norisei aicināti pievienoties Skrundas novada uzņēmēji, kas
labprāt vēlētos palīdzēt konkrētās skolas skolēniem tikt pie pašu veidota dizaina
unikālām dienasgrāmatām.
Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts visā Latvijā veiksmīgi noris jau trešo
gadu pēc kārtas. Un – gan skolu, gan arī uzņēmēju interese – par to arvien pieaug!
Jautāsiet – kāpēc tā? Jo papildus skolēnu radošās domāšanas veicināšanai šis projekts
nozīmē arī dienasgrāmatu drukātās versijas saglabāšanu mācību procesa ietvaros.
Nevienam nav noslēpums, ka mūsdienās daudzas skolas savu ierobežoto finanšu dēļ
no drukātajām dienasgrāmatām pāriet uz elektroniskajām dienasgrāmatām, piemēram,
e-klasi. Taču tādējādi skolēnam izpaliek viņa pirmais taustāmais dokuments – drukātā
dienasgrāmata. Un šis dokuments taču ir svarīgs! Tajā pats skolēns var sarakstīt visus
uzdotos mājas darbus, kā arī skolotāji – nodot kādu nozīmīgu informāciju vecākiem,
kas dažādu apstākļu dēļ, iespējams, nevar izmantot e-klasi. Pie tam – drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes un atbildību, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē,
rīkojoties ar citiem dokumentiem.
Lai atbalstītu Jaunmuižas pamatskolu projektā „Dienasgrāmata 2017”, Skrundas
novada uzņēmēji laipni aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem – sabiedriskā labuma organizāciju „Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks”, sūtot vēstules
e-pastā: info@liepuzip.lv vai sazinoties pa tālr.: 20004399.
Mārīte Bluka - LiepUZIP pārstāve

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2017.gada 2.maijs

2017.gada 27.aprīļa domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2016.gada pārskatu.
Dome piedalīsies ELFLA atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas
II kārtā Lauku attīstības programmas
2014.–2020.gadam 19.2.pasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai
ar kopprojektu “Tirgus kvartāla pārbūve
Skrundā”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas sastāda 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro). ELFLA finansējums
ir 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro)
(80% no attiecināmajām izmaksām),
līdzfinansējums ir 10 000 EUR (desmit
tūkstoši euro) (20% no attiecināmajām
izmaksām).
Dome noteica maksu 7.00 EUR (septiņi euro, nulle centi) par tirdzniecības
vietu Skrundas svētkos 2017. gada 6.
maijā mājražotājiem un amatniekiem no
citām pašvaldībām ar pašražoto produkciju Skrundas pilsētas centra skvēros no
pl.7.00 līdz 15.00.
Dome saskaņoja Skrundas novada
Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodeksu.
Dome apstiprināja maksu 5.00 EUR
(pieci euro, nulle centi) apmērā (tajā
skaitā PVN) par 1 karogu (iespējams
piestiprināt pie automašīnas).

SIA “Skrundas
komunālā

saimniecība”
jautājumi

Dome apstiprināja SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 2016. gada
pārskatu.
Dome apstiprināja 2017. gadam SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” zvērinātu revidenti.
Dome konceptuāli atbalstīja daudzdzīvokļu māju Parka ielā 1 un Jubilejas
ielā 3, Rudbāržos, energoefektivitātes
paaugstināšanas projekta izstrādi.
Dome nolēma izslēgt dzīvojamo māju
Dārza ielā 6, Skrundā, no deleģēšanas
līguma ar SIA “Skrundas komunālā
saimniecība”.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome pārdos par brīvu cenu nekustamos īpašumus: Pils ielā 14, Skrundā,
ar kopējo platību 133 m2 par 150 EUR
(viens simts piecdesmit euro, nulle centi), Pils ielā 4B, Skrundā, kadastra Nr.
6209 003 330, ar kopējo platību 1039
m2 par 1000.00 EUR (viens tūkstotis
euro, nulle centi).
Dome pārdos izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu - dzīvokli Dārza ielā 8-4 Skrundā, ar nosacīto cenu
3100.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts
euro, nulle centi).
Dome pārdos par brīvu cenu: 3600.00
EUR (trīs tūkstoši seši simti euro, nulle
centi) nekustamo īpašumu - dzīvokli
Ventas ielā 5-5, Skrundā, ar kopējo platību 52.4 m2; 800.00 EUR (astoņi simti
euro, nulle centi) nekustamo īpašumu

- dzīvokli Cieceres ielā 2-4, Ciecerē,
Skrundas pagastā, ar kopējo platību
55.9 m2; 1600.00 EUR (viens tūkstotis
seši simti euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu – dzīvokli „Pumpuri”-12,
Skrundas pagastā, ar kopējo platību
70.7 m2; 3100.00 EUR (trīs tūkstoši
viens simts euro, nulle centi) nekustamo
īpašumu – dzīvokli Kušaiņu ielā 4-23,
Kušaiņos, Skrundas pagastā, ar kopējo
platību 92.70 m2.
Dome piešķīra zvēraudzētavai, kura
atrodas uz zemes vienības „Gaiķi”
Skrundas pagastā adresi „Gaiķi”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Dome nolēma izmainīt nekustamajam
īpašumam „Zītari” Rudbāržos adresi un
nosaukumu uz adresi un nosaukumu
„Gulbīši”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324.
Dome sadalīja nekustamo īpašumu
„Pabērzi” Rudbāržu pagastā, atdalāmām zemes vienībām: 1.2 ha platībā,
1 ha platībā, piešķīra jaunu nosaukumu
„Saulīši”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324, un pievienoja nekustamajam īpašumam „Saulīši”. Zemes
vienību lietošanas mērķi – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Māliņi”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, atdalāmām zemes vienībām: 3.0 ha platībā un 0.6 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Jaunmāliņi”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes vienību lietošanas
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Kultūras dzīves pavasaris

Ar skanīgu un emocionālu koncertu
„Izdziedi pavasari!”, kurā piedalījās
Skrundas k/n senioru koris „Novakars”
un viņu draugi – senioru koru dziedātāji
no Ventspils, Tukuma un Talsiem¬ noslēdzies koncertu cikls „SAJŪTU
PAVASARIS”. Šogad kultūras namā
tika organizēti pieci koncerti, kuros
piedalījās visu deju kolektīvu, koru un
ansambļu dziesmu un deju draugi no
Kurzemes un Rīgas. Teju katru sestdienu
skatītājiem un klausītājiem bija iespēja
apmeklēt kādu no koncertiem. Februārī
sieviešu vokālais ansamblis „Romance”
aicināja uz koncertu „Kad mīlestība
smaržot sāk”. Uz Skrundas KN skatuves
uzstājās sieviešu un vīru vokālie ansambļi no , Grobiņas, Aizputes, Stendes un
Bikstiem. Koncertā piedalījās arī vīru
vokālais ansamblis „Vecie zēni”.
Sieviešu koris „Sonante” aprīļa sākumā aicināja uz koncertu „Ieskandini pavasari!”, kurā piedalījās ne tikai Aizputes
jauktais koris „Kurzeme” un Ventspils
vīru kora grupa, bet arī Aizputes vīru
ansamblis „Kurši” un Kazdangas pūtēju
orķestris. Skrundas kultūras nama deju
kolektīvi pavasarī aicinājuši uz koncertiem pat divas reizes. Martā uz kultūras
nama skatuves koncertā „Izdejo pavasari” sadejoja bērnu, jauniešu un vidējās
paaudzes deju kolektīvi no Rīgas, Liepājas, Aizputes, Saldus novada Druvas
un Kuldīgas novada Snēpeles. Koncertā
piedalījās arī visi mūsu kultūras nama
deju kolektīvi – BDK „Jautrais dancis”,
JDK „Tikai tā!”, VPDK „Mežābele” un
SDK „Virši”.
1.aprīlī piektajā šī pavasara koncertā
septiņus senioru deju kolektīvus ciemos
aicināja senioru deju kolektīvs „Virši”.
Šie kolektīvi bija ne tikai aktīvi sagatavojuši koncertprogrammas, bet arī
sekmīgi piedalījušies skatēs.
Pirmie skatē piedalījās vokālie ansambļi. 11. martā Skrundas kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis „Romance”
un vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”
piedalījās Saldus, Skrundas un Brocēnu
novada vokālo ansambļu skatē, kas šogad tika rīkota Skrundas kultūras namā.
Esam lepni par saviem dziedātājiem, jo
žūrijas vērtējums skatē – Skrundas KN

SKRUNDA

sieviešu vokālajam ansamblim „Romance” (vadītāja Guna Pavilaite) – augstākās
pakāpes diploms, Skrundas KN senioru
vīru vokālajam ansamblim „Vecie zēni”
(vadītājs Viesturs Meļķis) – 1. Pakāpe.
26. martā Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika Saldus koru apriņķa
(Saldus, Skrundas un Brocēnu novadu)
skate. Skates mērķi ir apzināt XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku dalībniekus un koru dalībnieku
kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu. Skate
ir nozīmīgs solis ceļā uz Dziesmu svētku
modelēšanas koncertu Talsos 27. maijā
un Latvijas Senioru koru svētkiem 18.
jūnijā Siguldā.
Skrundas kultūras nama abi kori tika
atzinīgi novērtēti - Skrundas KN sieviešu
koris „Sonante” (diriģente Laimdota
Mūrniece) – 1. pakāpe, Skrundas KN
senioru jauktais koris „Novakars” (diriģente Sarmīte Pavilaite) – 1. pakāpe.
22. aprīlī Kuldīgas KC notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu
skate, kurā savu veikumu žūrijai rādīja
Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novadu
jauniešu, vidējās paaudzes un senioru
tautas deju kolektīvi, gatavojoties XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkiem. Kolektīvi skatē izpildīja
divas dejas no attiecīgās grupas obligātā
repertuāra. Un tā, žūrijas vērtējums
mūsu dejotājiem – Skrundas KN SDK
„Virši” (vadītājs Agris Sīlis) – 1. pakāpe,
Skrundas KN JDK „Tikai tā” (vadītāja
Dita Ņuņēvica) – 2. pakāpe.
Patiess prieks par mūsu kultūras nama
pašdarbības kolektīviem, kas par savu
dziedāt un dejot prasmi ieguvuši augstus
vērtējumus no žūrijas savā jomā.
Un, protams, liels paldies visu kolektīvu dalībniekiem, vadītājiem, deju kolektīvu koncertmeistarei Initai Ozolai un
visu dziedošo kolektīvu koncertmeistarei
Antrai Zuntnerei par ieguldīto darbu,
sagatavojot kolektīvus skatēm.
Darot darbu, ir svarīgi pārspēt ne tikai
citu cilvēku veikumu, bet pašam savu.
Tas mums šopavasar ir izdevies!
Teksts – Liene Krūmiņa,
Skrundas kultūras nama menedžere
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Dome noteica zemes vienības daļai
Liepājas ielā 13A, Skrundā, 0.0035 ha
platībā lietošanas mērķi no 1201 – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu
apbūves zeme.
Dome apstiprināja 11.04.2017. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamā
īpašuma „Rudbāržu sanatorijas internātskola”, Rudbāržu pagasts, zemes
vienības sadalīšanai: piešķīra atdalāmai
zemes vienībai 3.6 ha platībā, uz tā
esošai katlumājai un šķūnim nosaukumu
un adresi „Avotu katlumāja”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
Zemes vienības lietošanas mērķi: – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – 3.1 ha,
un – 1201 – inženiertehniskās apgādes
tīklu un objektu apbūves zeme – 0.5 ha,
Dome piešķīra atdalāmai zemes vienībai 0.2 ha platībā, uz tā esošai attīrīšanas
stacijai nosaukumu „Avotu notekūdeņi”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV3324. Zemes vienības lietošanas mērķis
– 1201 – inženiertehniskās apgādes tīklu
un objektu apbūves zeme.
Dome piešķīra atdalāmai zemes
vienībai 0.3 ha platībā, uz tā esošai
sūkņu mājai nosaukumu „Avotu ūdeņi”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV3324. Zemes vienības lietošanas mērķis
– 1201 – inženiertehniskās apgādes tīklu
un objektu apbūves zeme.
Dome piešķīra paliekošai zemes vienībai 1.7 ha platībā un uz tā esošai skolas
ēkai, internāta ēkai, caurlaides ēkai un
noliktavai nosaukumu un adresi „Internātskola”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
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novads, LV-3324. Zemes vienības
lietošanas mērķis – 0901 – izglītības un
zinātnes iestāžu apbūve.
Dome uzņems bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīs zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda dzīvokli Cieceres ielā
9-7, Ciecerē, Skrundas pagastā.
Dome nolēma iznomāt personai zemes
vienības daļu 0.2 ha platībā Amatnieku
ielā 23A, Skrundā, Skrundas novadā uz
10 gadiem, nosakot nomas maksu 1.5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Dome neiznomās zemes vienības
Skrundas pagastā 0.4 ha platībā, uz
kura atrodas nenoskaidrotas piederības
koka šķūņa drupas, 0.7 ha platībā, uz
kura atrodas nenoskaidrotas piederības
„Pļavnieku” mājas drupas.
Dome noteica zemes vienības daļai
Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
0.01 ha platībā lietošanas mērķi - 0908
– pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve.
Dome izbeidza 04.04.2017. starp
Skrundas novada pašvaldību un Skrundas pagasta zemnieku saimniecību „Sluķi” noslēgto zemes nomas līgumu par
zemes gabala „Dārzi purvā” Skrundas
pagastā iznomāšanu ar 27.04.2017.
Dome uzņēma pašvaldības bilancē par
kadastrālajām vērtībām ēkas „Dzeldas
centrs”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā.

Dzīvokļu jautājumi

Dome anulēja 2 personām deklarētās
dzīvesvietas Skrundas pagastā.
Informāciju apkopoja
Kristīne Vērdiņa,
projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības policijas
ziņojums par aprīli

Izskata sūdzības

Saņemot anonīmu ziņojumu par iespējamu nelegālu līdaku ķeršanu Ventā,
veiktas vairākas pārbaudes Ventas krastos. 4.aprīlī saņemta mutiska sūdzība par
neciešamu smaku kādā privātīpašumā
Rudbāržos, kura nāk no īpašumam blakus esošās ražotnes. Iesaistīts arī Valsts
vides dienests. Savukārt reaģējot uz
vairākām sūdzībām Skrundā par klaiņojošiem kaķiem, tika izķerti deviņi
bezsaimnieku kaķi. To ķeršanu veica
Saldus dzīvnieku patversme “Oposums”.
Iedzīvotāji sūdzējušies arī par nenopļautu pērno zāli Rudbāržos un apstādījumu
bojāšanu kādā privātīpašumā Rudbāržu
pagastā. Rudbāržu pagastā un Skrundā
sūdzības bijušas arī par klaiņojošām
vistām. Bet Ikaišos neapmierinātību
izraisījusi kaimiņa, iespējams, nepareizi
novietota tualete, kā arī nepieskatīts
suns. Tiek noskaidrota vainīgā persona,
kas nelikumīgi Rudbāržu pagastā, bijušajā internātskolas teritorijā, nozāģēja
divus vītolus. Policijas uzmanības lokā
nonācis arī kāds Saldus ielas Skrundā
dzīvokļa īpašnieks, kurš, remontējot
savu dzīvokli, traucējis kaimiņiem.
Saņemta informāciju, ka Nīkrāces pagastā, Dzeldā, jaunieši šaudās ar gāzes
pistolei līdzīgu priekšmetu, tā radot
dažādus bojājumus. Vainīgā persona
noskaidrota. Apstākļi tiek noskaidroti
par personu, kas
Skrundā, netālu no Parka ielas, pļavās
izmetusi kanalizācijas atkritumus. Savukārt Skrundā, kādā Oskara Kalpaka
ielas mājas pagalmā, tikusi ierīkota
patvaļīga izgāztuve un kanalizācijas
bedre. Arī te apstākļi tiek noskaidroti.
Saņemta arī sūdzība, ka Jaunmuižā ticis
uzarts kāds servitūta ceļš. Lietas apstākļi
tiek noskaidroti. 22.aprīlī cilvēkus nav
apmierinājusi kāda kaimiņa trokšņošana un viņa huligāniskā rīcība Skrundā,
Meža ielā. Aizbraucot uz notikuma vietu,
situācija atrisināta.
Savukārt kāds kungs izdomāja, ka
nokārtos savas dabiskās vajadzības
kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā. Par
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šo pārkāpumu uzsākta administratīvā
lietvedība. 25.aprīlī saņemta informācija
par nozagtiem kokiem Sieksātē. Apstākļi
tiek noskaidroti.

Notriekts meža zvērs

Skrundā, Raiņa ielā, netālu no kapiem
ticis notriekts meža dzīvnieks. Informācija tika nodota atbildīgajām iestādēm.

Apseko teritoriju

6.aprīlī apsekojot Skrundas pilsētas
teritoriju, estrādē pamanītas divas personas, kuras lietoja alkoholu un bija
piegružojušas apkārtni. Abiem vīriešiem
šoreiz izteikts mutvārdu aizrādījums,
paši apkārtni arī sakopuši. Brīdināti arī
vairāki jaunieši, kuri ložņāja pa kādu
privātīpašumu Skrundas centrā. 14.aprīlī
apsekojot Skrundas novada teritoriju,
Smilgās pamanīti melni dūmi kādā no
Lielās ielas sētām. Apsekojot notikuma
vietu, konstatēts, ka nelikumīgi tiek
dedzinātas riepas un visādi sadzīves
atkritumi. Ugunskura dedzināšanas
atbildīgā persona ignorēja vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas,
kā arī nepakļāvās Skrundas pašvaldības policijas likumīgajām prasībām.
Vīrietim atgriežoties notikuma vietā,
tika atņemts aukstais ierocis – kaujas
nazis. Vīrietis nogādāts Valsts policijā.
Apsekojot Skrundas pilsētas teritoriju,
vairākām personām izteikts mutisks
brīdinājums par alkoholisko vielu lietošanu sabiedriskās vietās, kā arī par

smēķēšanu autoostas teritorijā. Pie mutiska brīdinājuma ticis arī kāds smagās
automašīnas vadītājs, kurš svētku laikā
ar savu kravas furgonu stāvēja aizliedzošās zīmes darbības zonā. Savukārt
Noliktavas ielā pie dzelzceļa konstatēta
gružu kaudze. Apstākļi tiek noskaidroti.
Pamatīga atkritumu kaudze atrasta arī
Smilgās. Zemes īpašniekiem dots laiks,
lai atkritumus savāktu.

Sadarbojas ar citiem
ienestiem

10.aprīlī saņemts iesniegums no
Rudbāržiem par mazgadīgu jauniešu
nelikumīgajām darbībām. Informācija
nodota Valsts policijai. 19. un 20.aprīlī
karjeras dienas laikā sadarbībā ar Valsts
policiju skolēniem pastāstīts un parādīts
par Skrundas pašvaldības policiju, kā arī
izrādīts policijas operatīvais transporta
līdzeklis un ekipējums.

Novērš nelikumības

15.aprīlī Raņķu pagastā, bijušajā kara
pilsētiņā “Mežaine”, vairāki jaunieši no
Lietuvas ignorēja teritorijas noteikto kārtību un nevēlējās maksāt par ieejas biļeti.
Kādā no Saldus ielas daudzdzīvokļu mājām Skrundā tika konstatēts nelikumīgs
elektrības pieslēgums. Vainīgā persona
noskaidrota.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons

Valsts svētku brīvdienās būs izmaiņas
reģionālajos maršrutos
Saistībā ar gaidāmajiem valsts svētkiem laika periodā no 30. aprīļa
līdz 7. maijam, kā arī 12. un 13. maijā plānotas izmaiņas kopumā vairāk
nekā 600 reģionālo maršrutu.
Valsts svētku laikā atsevišķos maršrutos tiks atklāti papildu reisi vai,
tieši otrādi, samazināts reisu skaits, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti sekot
līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē www.1188.lv vai jautājumu
gadījumā sazināties ar attiecīgo pārvadātāju.
Izmaiņas tiks veiktas reģionālajos maršrutos, kurus apkalpo 26 pasažieru pārvadātāji.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

4

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Skrundas svētku programma
Vieta

Laiks
12:00

Pasākums
4. maijs

Apraksts

Skrundas kultūras nams

Skrundas svētku atklāAtklājam Skrundas novada svētkus, paceļam SkrunNīkrāces atpūtas centrs šana pie balti klāta saimes das novada karogu un aicinām visus kopā pie saimes
galda „Satikšanās prieks “ galda, lai kopā svinētu mūsu un Latvijas svētkus.
Rudbāržu pakalpojumu
Skrundā svētkos muzicēs Dailes teātra aktieru ansamblis
pārvalde
“Ilga”. Skrundas novada pagastos uzstāsies amatiermākRaņķu pagasta pārvalde
slas kolektīvi un jaunie talanti.
Jaunmuižas pamatskola

16:00

Skrundas kultūras nams

Izstāžu atklāšana

Skrundas kultūras nama zālēs mākslas darbu izstāžu
atklāšana. Mazajā zālē tiks izstādīti Skrundas mākslas
studijas audzēkņu darbi. Lielajā zālē būs apskatāma
gleznotāja Voldemāra Brieža darbu izstāde.

5. maijs
11:00

Skrundas pilsētas teFoto orientēšanās sacenFoto orientēšanās komandām. Reģistrācija no 10:00
ritorija
sības “Skrundas mirklis” – 11:00 pie Skrundas kultūras nama

15:00
Bijusī militārā pilsētiņa
– 18:00
"Skrunda-1"

22:00

Skrundas estrāde

Lāzertaga spēle

“Poligon 1” piedāvā izmēģināt savus spēkus lāzertaga
spēlē! Spēles notiks ik pēc stundas (1. spēles sākums:
plkst. 12.00, pēdējās spēles sākums: plkst. 19.00).
Rezervēt vietu spēlē var, zvanot 20207293 (“Poligon
1”), 28319185 (Ritvars) vai rakstot info@poligon-1.lv,
kā arī klātienē pasākuma dienā. Dalības maksa vienā
spēlē: 5,00 EUR.

Estrādes sezonas atklāšana Disko nakts

00:00 muzicē grupa “TRANSLEITERIS”
Ieejas maksa:
- līdz plkst. 1.00: 5,00 EUR;
- pēc plkst. 1.00: 3,00 EUR.

6. maijs
07:00
– 14:00
9:00

Kultūras nama skvērs

Mājražotāju un amatnieDažādi amatnieki un mājražotāji no Skrundas novada
ku tirgus „Skrundenieku un citām Latvijas vietām pulcējas uz tirgošanos.
dižandele”

Visa pilsēta

Pilsētas modināšana
Kopā ar Skrundas novada zemniekiem modināsim
“Diena šeit mums kopā skrundeniekus un Skrundas viesus.
sākas, izbaudīsim to kā
nākas!”

10:00
Skvērs aiz kultūras
–14:00
nama

Bērnu pilsētiņa

Dažādi koncerti, radošās darbnīcas, cirka un teātra
izrādes.

Saldus iela

Sporta aktivitātes “Esi
Dažādas sporta aktivitātes – strītbols, sacensības
aktīvs un piedalies!”
basketbola soda metienos, galda spēles (dambrete, šahs,
cirks), riepu ripināšana uz laiku, zābaka mešana, florbola
metieni vārtos uz precizitāti un zole.

12:00
Parks aiz kultūras nama
– 14:00
garažām

Loku šaušana mērķī

Loku šaušanu nodrošina „Bandavas strēlnieki”
(Aizpute)

12:00
– 13:00

Dzīvās statujas

Iespēja nofotogrāfēties ar dzīvajām statujām, ko nodrošina Liepājas cirka studija “Beztemata”.

Skrundas centrs

12:00
Skrundas jauniešu
Momentfoto atmiņai un
Būs iespēja iegūt ģimenes momentfoto bez maksas
– 15:00
centrs
priekam
par piemiņu no Skrundas svētkiem. Paralēli darbosies
arī radošās darbnīcas.
14:00

Saldus iela

Ielu vingrotāji

9:30 –
Centrālā skatuve pie
“Skrundas centrā ir tā
15:00
aprūpes nama
vieta, kur visi vienmēr
kopā tiekas”
10:00
– 14:00

Kultūras nama skvērs

Muzicēs lauku kapelas un viesu kolektīvi.

Novadu konkurss
Biedrība “Siera klubs” un “Latvijas Maiznieku biedrī“TAUTISKIE RAKSTI ba” sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību, Valmieras
SIERA, BIEZPIENA UN pilsētas pašvaldību un Valmieras kultūras centru, RēzekMAIZES GARDUMĀ”
nes pilsētas pašvaldību un aģentūru “Kultūras un tūrisma
centrs”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūra”,
kā arī ar Latvijas piena pārstrādes un maizes ražošanas
uzņēmumiem organizē no Latvijā ražotiem produktiem
gatavotu gardumu konkursu.

16:00

Ventas upes krasts

Laivu parāde “Esi viens
Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu. Aicinām
no mums, kas dzīvo Lat- visus piedalīties jautrajā piedzīvojumā, kas vieno svētku
vijā”
dalībniekus un viesus.

19:00

Estrāde

Koncerts „Tu un es”

Skrundas svētkos iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja koncertā satikties ar Aiju Andrejevu, Dināru Rudāni,
Antru Stafecku, Alex, Jāni Buķeli (Buku), grupu COLT
un arī citiem viesiem. Ieeja koncertā: bez maksas.

21:00
Skrundas jauniešu
– 23:00
centrs

Latviešu kino vakars

Būs iespēja skatīties latviešu kino romantiskās noskaņās.

23:00

Centrālā skatuve pie
Nakts koncerts „Ieklauaprūpes nama
sies nakts burvībā...”

24:00

Skvērs pie kultūras
Salūts “Uguns ziedi
nama
debesīs, prieku sirdīs atnesīs.”

24:00
– 5:00

Kultūras nams

Muzicē Normunds Pauniņš no grupas “Otra puse”

Tautas balle Spēlēs gruIeejas maksa 5 Eur Galdiņu rezervācija pa t.
pa „Klaidonis”
28327883; 63331556

7.maijs
11.00

Skrundas ev. Lut. baznīca

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 4.maija Skrundas kultūras nama lielajā zālē mākslinieka Voldemāra
Brieža personālizstāde, bet mazajā zālē Skrundas novada mākslas studijas
dalībnieku darbu izstāde. Izstāžu atklāšana 4. maijā pl.16.00.
19.maijā pl.19.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē Levitas Tuleiko
MODES DEJU STUDIJAS 10 gadu jubilejas koncerts!
26.maijā pl.14.00 Skrundas estrādē bērnu deju svētki. Koncertā piedalās
BDK ”Jautrais dancis”, Skrundas vidusskolas deju kolektīvi, dejotāji no Rudbāržiem, Zirņiem, Snēpeles, Kalvenes, Lutriņiem un Saldus.
1.jūnijā pl.14.00 pie Skrundas kultūras nama BĒRNU SVĒTKI. Pl.15.00
kultūras nama lielajā zālē apvienības TEĀTRIS UN ES muzikāla izrāde visai
ģimenei „Burunduka TV šovs”. Ieeja – bez maksas.

Raņķos

4.maijā pl.12.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes Baltā galdauta svētki “Satikšanās prieks”. Pasākuma programmā: Skrundas novada svētku karoga pacelšana un svinīga atklāšana; kopīga galda klāšana; sadziedāšanās; Raņķu jauno
talantu uzstāšanās; atmiņas un sarunas par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas dienu; kopbilde Latvijai svētkos.
No 4. - 12.maijam Raņķu pasākumu zālē balto galdautu izstāde “No senatnes
līdz šodienai”.

Rudbāržos

14.maijā pl.14.00 Rudbāržu k/n Mātes dienai veltīts koncerts “Silta jauka
istabiņa”.

Nīkrācē

4.maijā pl.12.00 pie Nīkrāces atpūtas centra Baltā galdauta svētki kopā
ar Nīkrāces sieviešu ansambli “Diantus” un Ventspils mūziķiem “Ventspils
blumīzeristi”. Līdzi aicinām ņemt groziņus ar iecienītajiem gardumiem, lai
kopīgi uzklātu galdu un svinētu svētkus!

Bibliotēku ziņas maijam
Skrundas pilsētas bibliotēka

No 10.-15.maijam „Mīļi vārdi šodien lai tev zied...” Mātes dienai veltīta tematiska
literatūras izstāde piedāvā latviešu autoru dzeju.
8.maijā pl.17.30 Sieviešu klubiņa noslēguma sezonas nodarbība. Tiekamies, lai
kopā pārrunātu sezonas notikumus, baudītu zupu un rastu idejas turpmākai darbībai.

Skrundas bērnu bibliotēka

12:00
Skvērs aiz kultūras
Bēbīšu rāpošanas sa– 12:30
nama
censības
11 : 0 0
– 13:00

2017.gada 2.maijs

Dievkalpojums

Dita Ņuņēvica (28327883) – svētku informācija, Liene Krūmiņa (29578722) – svētku informācija, Jānis Rutks (26686620)
- sporta koordinators, Gunita Bivbāne (26114629) - amatnieku tirgus koordinatore, Inese Ozoliņa (26261729) – orientēšanās
koordinatore

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.

4.maijā pl.12.00 aicinām visus bibliotēkas lietotājus piedalīties „Baltā galdauta
svētkos” pie Skrundas kultūras nama. Kopā svinēsim mūsu atjaunotās valsts svētkus
un ieskandināsim Skrundas Pilsētas svētkus.
15.maijā tikšanās ar bērnu rakstnieci Luīzi Pastori. Uz pasākumu aicināti Skrundas
vidusskolas 5.klašu skolēni.
16.maijā – grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.

Nīkrāces bibliotēka

Līdz 25.maijam izstāde „Rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110”.
Līdz 25.maijam izstāde „Piedzīvojumi pasaku zemē”.
Antuļu bibliotēka
20.maijā pl.14.00 Jaunmuižas pamatskolas zālē kolhoza “Cīņa” bijušo kolhoznieku atmiņu pēcpusdiena. Pieteikšanās līdz 18. maijam pa t.28292656 vai Antuļu
bibliotēkā.

Raņķu bibliotēka

Līdz 31.maijam - Daces Salenieces rokdarbu izstāde.
Līdz 12.maijam literatūras izstāde „Rakstniekam Alfredam Dziļumam - 110”.

Rudbāržu bibliotēka

Līdz 15.maijam izstāde “Raženā audze”- rakstniekam Alfredam Dziļumam 110
No 8. - 22.maijam Mārītes Āboliņas pildspalvu kolekcijas izstāde.
18.maijā Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Metodiskā diena.

Pieejami
podologa pakalpojumi
Skrundas novada p/a “Sociālais dienests’’ telpās Kalēju ielā 4,
Skrundā, katra mēneša trešajā ceturtdienā pēc iepriekšēja pieraksta pieņems podologs (ārstnieciskā pēdu aprūpe). Pieteikties
pa t.26165063. Ārstnieciskās pēdu aprūpes mērķis ir pareiza pēdu
kopšana un atveseļošana. Podologs veic gan estētisko pēdu aprūpi,
gan arī aprūpē pēdas, kuras skārusi problēma. Galvenās pēdu problēmas, kuras var risināt ārstnieciskā pēdu aprūpe, ir ādas un nagu
sabiezējumi, plaisas papēžos, ieauguši nagi, nagu deformācijas un
krāsas izmaiņas, varžacis, kārpas, ādas un nagu sēnītes u.c.
Pēdu aprūpe ir nepieciešama ikvienam, kas rūpējās par savu
veselību un labsajūtu. Pakalpojumu izcenojumi:

Ārstnieciskā pēdu aprūpe (estētiskā (bezproblēmu) pēdu ādas un nagu apstrāde) (problemātiskas pēdu ādas un nagu apstrāde)
Nagu apstrāde (deformēti, sabiezējuši, sēnīšu
infekcijas skarti nagi u.c.)
Pēdu ādas apstrāde (plaisas, sēnīšu infekcijas
skarta, sabiezējusi pēdu āda, pastiprināta svīšana
u.c.)
Ieauguša naga korekcija
Varžacs (viena) apstrāde

EUR
sākot no 10.00
8.00
8.00

5.00
3.00

