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Labdien, lasītāj!

Dace Mickus, Rudbāržu 
internātpamatskolas - 
rehabilitācijas centra direktore

Skolas gatavas jaunajam cēlienam
Augusta nogalē izvērtēta Skrundas 

novada izglītības iestāžu gatavība 
jaunā mācību gada uzsākšanai. Skolu 
pieņemšanas komisija Sociālo, izglītī-
bas un kultūras komitejas deputātu un 
Izglītības nodaļas vadītājas sastāvā 
kopā ar pašvaldības vadītāju Loretu 
Robežnieci apmeklēja novada izglī-
tības iestādes, iepazinās ar situāciju 
katrā skolā, tikās ar skolu vadību, 
pedagogiem un pārrunāja skolu iece-
res jaunajam darba cēlienam. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta drošības jau-
tājumiem, izvērtējot kontrolējošo in-
stitūciju pārbaudes aktos norādīto un 
iestāžu paveikto problēmu novēršanā.

PII „Liepziediņš”
Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 

“Liepziediņš” notiek visi plānotie re-
montdarbi: grupiņās un virtuvē veikts 
paredzētais kosmētiskais remonts, virtu-
vē atjaunota elektroinstalācija, daļēji ie-
gādātas jaunas iekārtas. Apstiprināšanai 
tiek sagatavota tāme skursteņa un veļas 
telpas remontam. Grupas nokomplektē-
tas gan ar bērniem, gan skolotājiem, gan 
atbilstošu tehnisko personālu. Sagādāti 
visi nepieciešamie mācību līdzekļi. Dar-
bu pirmsskolas izglītības iestādē uzsāks 
psihologs, lai sniegtu nepieciešamo 
atbalstu bērniem, jo palielinās bērnu 
skaits ar speciālajām vajadzībām. No 
5. septembra darbosies dežūrgrupa ar 
darba laiku no 7.00 līdz 7.30 no rīta un 
no 18.00 līdz 19.00 vakarā to vecāku bēr-
niem, kuriem tas nepieciešams darba dēļ.

Skrundas mūzikas skola 
Skrundas mūzikas skola šovasar 

paplašinājusi mūzikas instrumentu 
klāstu: iegādāta jauna trompete un flauta. 
Nedaudz mainās pedagogu sastāvs – 
akordeona spēli šogad mācīs pasniedzēja 
Ilze Gūbele, trompeti spēlēt mācīs Tālis 
Zujs no Saldus. 

Skrundas vidusskola 
Skrundas vidusskola pārsteidza ar 

jaunu izskatu ieguvušu skolotāju istabu, 
kuras iekārtošanā un remontā izman-
tots gan uzņēmēja Raimonda Gerkena 
ziedojums, gan skolas budžeta līdzekļi. 

Uzsākta Valsts aizsardzības mācības 
programmas apmācību telpu iekārtoša-
na. Daudz domāts par mācību grāmatu 
un materiālās bāzes palielināšanu. 

Nīkrāces pamatskola
Nīkrāces pamatskolas pedagogi un 

skolēni vasarā aktīvi piedalījušies kon-
kursos un pasākumos, lai iegūtu tiesības 
1. septembrī uzvilkt “Mammasdabas” 
karogu un iegūtu “Mammasdabas” 
vēstniecības skolas statusu. Aktīvi 
darbojoties iepriekšējā mācību gadā un 
realizējot plānotās aktivitātes, skola ie-
guvusi arī EKO skolas statusu. Turpināti 
kosmētiskie remontdarbi un kabinetu 
labiekārtošana. Īpaši domāts par mate-
riālo bāzi, lai pirmsskolā bērnus varētu 
uzsākt apmācīt pēc Montesori metodes. 
Darbu uzsāks sporta skolotāja Kristīne 
Kaltniece.

Oskara Kalpaka Rudbāržu 
pamatskola

Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā 
akcents šovasar likts uz remontdarbiem – 
veikts remonts gaiteņos un klašu telpās, 

daļēji mainīta elektroinstalācija, uzsākta 
Varoņu zāles restaurācija, kuru plānots 
turpināt. Krievu valodu turpmāk mācīs 
Iveta Labunska, angļu valodu – Daina 
Vēreniece, latviešu valodu – Maija 
Muižarāja.

Jaunmuižas pamatskola
Jaunmuižas pamatskolā abās pirms-

skolas grupās nomainīts grīdas segums, 
un kosmētiskais remonts veikts vienā 
pirmsskolas grupā, papildināts informā-
cijas tehnoloģiju klāsts. 

Rudbāržu internātpamatskola–
rehabilitācijas centrs

Rudbāržu internātpamatskola–re-
habilitācijas centrs turpina darbu pie 
akreditācijas komisijas ieteikumiem, kā 
arī skolā veikts kosmētiskais remonts 
mācību korpusā, internāta korpusa ves-
tibilā, atpūtas un dušas telpās, iegādāti 
4 datu projektori. Pedagogu kolektīvu 
papildinās angļu valodas skolotāja Iveta 
Kirillova.

Jaunums – Mākslas studija
Septembrī darbu sāks Skrundas no-

vada Mākslas studija. Pašlaik bijušajās 
Sociālā dienesta telpās notiek neliels 
kosmētiskais remonts, telpu iekārtošana. 
Studijas vadītāja un pedagoģe – Dace 
Kudore.

Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas 
visi novada pedagogi apguvuši Bērnu 
tiesību aizsardzības kursus. Pirmajā 
semestrī vēl plānoti kursi darbam ar 
jaunajām tehnoloģijām, otrajā semestrī – 
audzināšanas darba kursi. Šogad novada 
skolās būs vairāk apvienoto klašu – tas 
saistīts ar skolēnu skaita samazināšanos, 
līdz ar to arī ar mazāku naudas daudzu-
mu mācību procesam.

Skrundas novada izglītības iestādes 
jaunajam mācību gadam ir gatavas. 
Lai tikpat augsti mācību sasniegumi un 
darītprieks!

Teksts - Inga Flugrāte, 
Skrundas novada pašvaldības 

izglītības nodaļas vadītāja
Foto - Didzis Strazdiņš, 

sabiedrisko attiecību speciālists

Ak, vasara, vasariņa! Tu biji dāsna vi-
sās savās krāsās! Mēs redzam ābolu pil-
nus dārzus, sēņu un ogu bagātus mežus 
un leknus labības laukus. Diemžēl strauji 
sajūtam rudens tuvošanos – ar stārķu 
aizlidošanu un vēsajām, zvaigžņotajām 
naktīm, ar rīta miglas palagiem un bērzu 
lapu dzeltēšanu. Un domas jau augustā 
tradicionāli un nenovēršami kavējas pie 
vārda “skola”. 

Pedagogi, agriežoties no atvaļināju-
ma, uzdod lielo jautājumu: „Kas un kā 
būs? Vai man būs darbs, cik liela man būs 
alga?” Saistībā ar jauno pedagogu darba 
samaksas modeli esam lielā apjukumā, 
jo būs jāapvieno klases daudzos mācību 
priekšmetos, tomēr ticu, ka pratīsim 
pielāgoties jaunajiem apstākļiem.

Reformas izglītības sistēmā ir neiz-
bēgamas. Jāmācās dzīvot un strādāt pa 
jaunam. Jābūt elastīgam, jācenšas daudz 
strādāt ar sevi, nepārtraukti sevi piln-
veidojot. Svarīgi ir visu mūžu mācīties. 
Mācīties no savām kļūdām, mācīties no 
kolēģu labās prakses, mācīties atrast sevī 
prieka avotiņu. 

Augustā apritēja gads, kopš pieņēmu 
izaicinājumu kļūt par skolas direktori. 
Šis gads manā karjerā nav bijis viegls. 
Sācies ar entuziasmu un vēlmi pārmainīt 
daudzas lietas, beidzās ar šaubām, uz 
kurieni mēs kā skola ejam, vai mūsu 
darbs ir vajadzīgs un kā strādāt tālāk? 

Tomēr nevarētu teikt, ka ir bijušas 
tikai neveiksmes, strādājot ar bērniem 
ar speciālajām vajadzībām no visas Lat-
vijas. Veicinot piederības sajūtu skolai, 
tika radīts skolas logo, uzlabota mājas 
lapa. Tika nodibināta NVO “Kojupīte” 
ar mērķi labiekārtot apkārtni ap inter-
nātskolu, kā arī rast papildu finansējumu 
materiālās bāzes uzlabošanai. Piedāvā-
jām dažādus pakalpojumus, piemēram, 
gultas vietas viesiem no Igaunijas, deju 
nometnei, orientēšanās klubam. Piedalī-
jāmies Skrundas pilsētas apzaļumošanā 
kopā ar citām biedrībām. Ir nodibināta 
skolas darbinieku arodbiedrība. Ir rasti 
jauni sadarbības partneri, piemēram, 
ASV labdarības organizācija “Gray 
Cardinal”. Skolēniem tika ziedoti jauni 
sporta apavi. Kompānija “Viasat” lab-
darības akcijā dāvāja galda spēles un 
sēžammaisus. Jāatzīst, ka pašreiz vairāk 
esam ņēmēji nekā devēji. Vēlētos, lai 
mūsu skolas skolēni vairāk iesaistītos 
novada pasākumos, līdz ar to labāk 
integrētos sabiedrībā.

Pašreiz aktīvi darbojamies skolas 
fiziskās vides uzlabošanā, kadru jautāju-
mu sakārtošanā, kā arī gādājam mācību 
tehniskos līdzekļus mācību procesa 
uzlabošanai.

Jā, jaunais mācību gads ir atnācis 
ar lielām pārmaiņām, kas skar ne tikai 
pedagogus, bet arī izglītojamos un viņu 
vecākus. 2016./17. mācību gadā vēlu 
pozitīvu attieksmi un mērķu sasniegšanu 
visām novada skolām!

Skrundā tiek veikta meliorācijas sistēmas pārbūve „Dārzi purvā”
1937. gadā tika izdota Latvijas Uni-

versitātes zinātnieka Pētera Nomaļa 
grāmata „Kurzemes purvu apraksts”, 
kurā pieminēts arī pie Skrundas esošais 
purvs 527 ha apmērā. 1941. gadā uzsākās 
purvā esošā materiāla izstrāde. Galveno-
kārt tika sagatavota zemes malka, kas 
bija pieskaitāma pie labākajām dedzi-
nāmajām kūdrām ar augstu siltumspēju. 
Galvenā Skrundas kūdras noņēmēja 
bija Jelgavas cukurfabrika, Brocēnu 
cementfabrika un Liepājas uzņēmums 
„Kurzemes augļi”. Tirdzniecības un 
rūpniecības akciju sabiedrība „Kūdra” 
strauji paplašināja ražošanas apjomus, 
tā veicinot šaursliežu dzelzceļa izbūvi 
(tautā saukto mazbānīti) un nodarbināto 
piesaisti. 1943.gada 20.aprīlī Skrundas 
kūdras fabrikai no Rīgas geto tika atvests 
51 ieslodzītais. Visi bija dažāda vecuma 
un dzimuma ebreju tautības cilvēki. 
Smagais darbs bija jādara arī ģimenēm 
ar bērniem. Šogad Skrundas purvu ap-
skatīt ieradās arī viens no stingrā režīmā 
turētajiem un nodarbinātajiem vīriešiem 
– Slovina Izraēla dēls. Jaunietim toreiz 

bija tikai 15 gadi. Šobrīd viņš dzīvo ASV 
un cer vēl kādu reizi apciemot Latviju, 
jo Skrundas zemes klēpī ir apglabāts 
viņa tēvs. Zinātnieku pareģojumi, ka 
Skrundas purvā kūdra pietiks ap 40 
gadiem, bija piepildījies. Laika posmā 
no 1941.-1979. gadam tika izstrādāti 
347 ha. Nu pēc vairāk nekā 35 gadiem 
šajā teritorijā atkal notiek darbi. Viens 
no pirmajiem grāvjiem purva teritorijā 
tika tīrīts jau 1929.gadā.

Skrundas novada pašvaldībai piedero-
šā meliorācijas sistēmas „Dārzi purvā” 
aizņem vien ap 30 ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes teritoriju pie 
Skrundas pilsētas. Atbilstoši Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
4.3. apakšpasākuma „Atbalsts ieguldī-
jumiem lauksaimniecības un mežsaim-

niecības infrastruktūras attīstībā” nosa-
cījumiem meliorācijas darbu varēja veikt 
tikai saskaņā ar teritorijas plānojumu 
lauksaimniecībā izmantojamajā zemē. 

2016.gada 4. jūlijā tika noslēgts 
ELFLA finansētā projekta „Meliorācijas 
sistēmas pārbūve „Dārzi purvā” Nr. 15-
02A00403-000074 iepirkuma līguma 
ar SIA „Ceļu būvnieks” par meliorā-
cijas sistēmas „Dārzi purvā” pārbūvi. 
Sistēmas pārbūve notiek saskaņā ar 
SIA „Meko V” melioratora Andreja 
Korotkova izstrādāto tehnisko projektu. 
Būvdarbus uzrauga IK Jolanta Jakupāne. 
Projekta ietvaros tiks nosusināta terito-
rija un izbūvēta jauna grāvju sistēma, 
kuras kopgarums būs ap 5,324 km. Darbi 
teritorijā veicami līdz š.g. 4.novembrim. 
Projekta kopējās izmaksas ir 117 406,25, 

Skolu pieņemšanas komisija iegriezusies Rudbāržu internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā.

pašvaldības līdzfinansējums 10% no 
attiecināmajām izmaksām.

Lai maksimāli varētu nosusināt purva 
teritoriju un tam piekļaujošos privātās 
zemes gabalus, turpmākajos gados ir 
jāpiesaista citi ES finanšu instrumenti un 
jāveic pārējo sistēmai piekļaujošo grāvju 
un ūdens teču pārbūve. Pārbūve nepie-
ciešama vairāku kilometru garumā gan 
pilsētas teritorijā, gan ārpus tās, lai ūdens 
straujāk varētu ieplūst upē Garūdene un 
pēc tam Ventas upē . 

Vēstures fakti par Skrundas purvu 
ņemti no Artūra Heniņa grāmatas 
„Skrundas sagša”.

Teksts - Zane Eglīte, 
Attīstības nodaļas vadītāja
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Rudbāržu pagastā jūlijā un augustā paveiktais

Laiks skrien nemanot, diena aiz dienas un pirmais pusgads jau paskrējis. Pagājis 
atvaļinājumu laiks. Vasara ir bijusi darbīga - strādnieki pļāva zāli gan pagasta centrā, 
gan Sieksātē, gan kapsētās un arī sakopuši tās.

Mainīgie laika apstākļi arī šovasar ir izmainījuši ceļu kvalitāti. Stiprais lietus uz 
ceļiem ir radījis vairākus izskalojumus. Lielākajiem ceļiem ir veikta grants seguma 
profilēšana. Septembra mēnesī ir plānota visu pagasta ceļu greiderēšana.

 Pagasta amatierteātris piedalījās Vārmē amatierteātru salidojumā „Spiets”. Rud-
bāržnieki rādīja fragmentu no izrādes „Krustmāte Jūle no Tūles”. Salidojumā pieda-
lījās arī citu novadu amatierteātri. Pagasta pensionāri apmeklēja senioru saietu Ēdolē.

 Skolas sporta laukumā notika 3.Ģimenes sporta spēles, piesaistot ļoti daudzus 
sportot gribētājus. Vakarā pēc garas sporta dienas visu nakti ikviens varēja laisties 
dejas ritmos. Piedalījāmies arī Skrundas novada sporta spēlēs.

  Sadarbojoties ar Skrundas novada jauniešu centra vadītāju Baibu Eversoni, Rud-
bāržu jauniešu klubiņa dalībniekiem ir bijusi iespēja aizbraukt uz Liepājas jauniešu 
festivālu. Augustā jaunieši devās uz Rīgu kopīgā piedzīvojumā, lai, ielūkojoties savas 
personības dzīlēs un apzinot savas spējas un resursus, pieveiktu dažādas grūtības 
pakāpes uzdevumus pilsētvidē, izdzīvojot slēpņu spēli.

  1.oktobrī Rudbāržos notiks Miķeļdienas tirgus, kur varēs nopirkt rudens ražas 
veltes, gaļu, zivis, medu. Būs lustes, danči un Miķeltirgus zupa. Aicinām gan lielus, 
gan mazus tirgoties un iepirkties. 

  Klāt 1.septembris – Zinību diena. Sveicam visus skolēnus, viņu vecākus, sko-
lotājus, tehniskos darbiniekus ar Jaunā mācību gada sākumu!

Lai saules pilnas visas dienas!
Informāciju sagatavoja 

Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe

Nīkrāces pagastā jūlijā un augustā paveiktais
Pagasta pašvaldības ceļiem veikta grants seguma profilēšana, appļautas ceļmalas, 

veikts darbs pie ceļmalu attīrīšanas no krūmiem, appļauts zāliens pagasta centrā 
Dzelda, Lēnu ciemā, pagasta kapsētās, piemiņas vietās. Pagasta kapsētās notika 
kapu svētki.

Pagasta seniori piedalījās 16. Senioru saietā Kuldīgas novada Ēdoles pagastā. 
19. augustā seniori  devās ekskursijā uz Likteņdārzu Kokneses novadā, apmeklēja 
Skrīveru pārtikas kombinātu, kur viņi piedalījās meistarklasē - mācījās ietīt konfektes 
„Gotiņa”, kā arī apmeklēja  Liepkalnu maizes ceptuvi – tur varēja iegādāties svaigu 
maizi, Ievas sierus, kā arī iepazīties ar maizes cepšanas procesu. 

13. augustā Nīkrāces pagasta sportisti piedalījās Skrundas novada vasaras sporta 
spēlēs.

No 22. – 26. augustam 18 bērni piedalījās dienas nometnē „Vasaras skoliņa”, kuru 
vadīja Nīkrāces veselības punkta vadītāja, biedrības „Ventas krasti” vadītāja Inese 
Ivāne. Noslēgumā bērnu nometnes dalībnieki apmeklēja „Joda dambi” Embūtes 
pagastā, kur aktīvi atpūtās, izstaigājot takas, ejot rotaļās, kā arī cienājoties ar pašu 
ceptām desiņām un Ineses sagādāto kliņģeri.

Nīkrāces pamatskolas darbinieki un skolotāji ir sagatavojuši pamatskolas telpas 
jaunajam mācību gadam. 29. augustā skolā ieradās Skrundas novada pašvaldības 
skolu pieņemšanas komisija, kura pozitīvi novērtēja Nīkrāces pamatskolas gatavību 
jaunajam mācību gadam.

Informāciju sagatavoja 
Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere.

Nīkrāces pamatskolas aktivitātes augustā
25. augustā Nīkrāce pamatskolas skolēni devās uz Lapmežciemu, kur piedalījās 

konkursa “Šodien laukos” aktivitātē, kurā skolēni dabā pēc norādēm meklēja dažā-
dus objektus, orientējoties pa apdzīvoto vietu. Šajā aktivitātē piedalījās konkursa 
dalībnieki no 8. un 9.klases. Konkurss “Šodien laukos” norisinās 7 kārtās, šobrīd ir 
notikušas 5 kārtas, kurās esam ieguvuši arī godalgotas vietas. Šī aktivitāte dod iespēju 
Nīkrāces pamatskolas 8.klasei iegūt papildus punktus konkursa turpmākajās kārtās.

27. augustā Rīgā, Vērmanes dārzā, notika Informatīvā diena, kurā dažādas Lat-
vijas iestādes un nevalstiskās organizācijas varēja prezentēt sevi. Pasākuma mērķis 
bija informēt un saliedēt Latvijas sabiedrību, parādot dažādas iespējas, kā cilvēks 
var sevi realizēt un dot pienesumu sabiedrībai. Lai piedalītos Informatīvajā dienā, 
kuru organizēja biedrība “Latvijas sadarbības platforma” sadarbībā ar organizāciju 
“Patvērums “Droša māja””, tika sagatavoti prezentācijas plakāti, stāstījums par 
skolu un mūsu biedrību, kā arī radošā darbnīca, piedāvājot veidot grāmatzīmes un 
rakstāmpiederumu trauciņus no otrreizēji lietojamiem materiāliem – kartoniem, 
avīzēm, nolietotiem plakātiem un norakstītām grāmatām un žurnāliem. Nīkrāces 
pamatskolu pārstāvēja un radošās darbnīcās darbojās Nīkrāces pamatskolas  jauniešu 
biedrības “BITES” projektu vadītāja Svetlana Rudzīte un skolēni - Karīna Sietiņa, 
Aigars Sietinš, Jānis Sietiņš, kā arī skolas absolventes Sorenta Zaneriba un Egija 
Graumane.  Paldies Nīkrāces pagasta pārvaldei par atbalstu!

Informāciju sagatavoja un apkopoja Svetlana Rudzīte un Guna Liepa.

Aicina saņemt 
pabalstu 
pirmklasniekam

Skrundas novada pašvaldības aģen-
tūra “Sociālais dienests” aicina saņemt 
pabalstu skolas gaitu uzsākšanai. Pabal-
stu 15,- EUR apmērā piešķir ģimenei par 
bērnu, kurš šogad uzsāk mācības 1. klasē 
kādā no Skrundas novada izglītības ies-
tādēm. Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz 
iesniegums, bērna dzimšanas apliecības 
kopija, bankas konta Nr. un jāuzrāda 
vecāku personu apliecinošs dokuments. 
Iesniegumus var iesniegt p/a “Sociālais 
dienests” Skrundā, Kalēju ielā 4, vai 
pie sociālajiem darbiniekiem pagastu 
pārvaldēs.

Spēka diena septembrī 
Pasaules pievilkšanās diena (World 

Pull Up Day) līdz šim plašāk bija pazīs-
tama kā Vislatvijas Spēka diena, tomēr 
pasākuma ideja un aktivitāte – pievilk-
šanās pie stieņa – paliek nemainīga, un 
sporta organizatori aicina ikvienu intere-
sentu 10. septembrī no plkst. 10.00 līdz 
16.00 uz Skrundas pievilkšanās punktu 
Skrundas vidusskolas sporta laukuma 
teritorijā. Pasākuma galvenais mērķis ir 
mudināt sabiedrību domāt par veselīgu 
un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties 
labas fiziskās formas nozīmi ikdienas 
dzīvē. Protams, liels izaicinājums ir 
uzrādīt labu rezultātu uz citu pasaules 
valstu fona, ko Latvijai visus iepriekšē-
jos gadus ir lieliski izdevies izdarīt. Lai 
pulcētu pēc iespējas lielāku dalībnieku 
skaitu un padarītu dalību šajā pasākumā 
vēl pieejamāku, pasākuma organizatori 
ir ieviesuši arī jauninājumu. “Šogad 
dalībniekiem ļausim pievilkties ne tikai 
mūsu organizētajos pievilkšanās punk-
tos, kopskaitā 80, bet arī viņiem pašiem 
būs iespēja reģistrēt savu punktu un 
pieskaitīt rezultātu valsts kopējam re-
zultātam”, atklāj M. Šlēziņš. 2015.gadā 
Pasaules pievilkšanās dienā kopumā 
piedalījās 29 000 dalībnieku 71 pasau-
les valstī. Šogad organizatoru mērķis 
ir pulcēt vismaz 50 000 dalībnieku 80 
valstīs. Pērn Latvijā tika uzstādīts jauns 
Spēka dienas rekords – piedalījās 9692 
fiziski aktīvu cilvēku, kuri kopumā pie-
vilkās pie stieņa 96 030 reižu. Tas ir par 
28 436 reizēm vairāk nekā 2014. gadā, 
savukārt dalībnieku skaits pieaudzis par 
3665 cilvēkiem.

Eksporta un inovācijas 
balva

Jau divpadsmito gadu LIAA sadarbībā 
ar Ekonomikas ministriju rīko konkursu 
“Eksporta un inovācijas balva”. Konkur-
sa mērķis ir paust atzinību un godināt 
Latvijas komersantus, kas sasnieguši 
labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu 
produktu ražošanā, vietējā tirgus nodro-
šināšanā ar augstas kvalitātes pašmāju 
ražojumiem, inovāciju ieviešanā un rūp-
nieciskā dizaina izstrādē. Konkursā tiks 
novērtēti komercsabiedrību sasniegumi 
un noteikti laureāti šādās kategorijās: 
“Eksportspējīgākais komersants” lie-
lo/ vidējo un mazo komercsabiedrību 
grupās; “Importa aizstājējprodukts”; 
“Inovatīvākais produkts”; “Rūpniecis-
kais dizains”; “Eksporta čempions”. 
Lai iedzīvotājiem dotu iespēju atbalstīt 
un uzslavēt Latvijas uzņēmumus, kas 
ražo kvalitatīvus un vērtīgus produktus, 
aicinām ieteikt savu favorītu dalībai Eks-
porta un inovācijas balvā, aizpildot ap-
taujas anketu LIAA mājas lapā – Izvirzi 
uzņēmumu dalībai konkursā “Eksporta 
un inovācijas balva 2016”! Anketa un 
plašāka informācija par konkursa notei-
kumiem un pieteikšanos pieejama LIAA  
mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/
eksportetajiem/eksporta-un-inovacijas-
balva. Pieteikumus gaidīsim līdz 2016. 
gada 26. septembrim uz e-pasta adresi 
zinas@liaa.gov.lv vai LIAA Klientu 
apkalpošanas nodaļā (Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1442). Dalība konkursā ir 
bezmaksas.

Labas pārvaldības saukļi 
sabiedrības informēšanai

Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām šī gada sep-
tembrī uzsāk kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā”, aicinot valsts un pašvaldību 
iestāžu darbiniekus un to klientus būt pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un atbil-
dīgiem savstarpējā saskarsmē un grūtību risināšanā. Labas pārvaldības princips ir ne 
tikai garantētā iespēja realizēt tiesības un tiesiskās intereses, tas visa pamatā prasa 
pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes attieksmi pret privātperso-
nu, kas izpaužas ne vien kā iestādes darbinieku rīcība atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte. Kampaņas 
ietvaros tiesībsargs un novadu pašvaldības savās mājaslapās un bezmaksas izdevu-
mos katru mēnesi izvietos asprātīgas karikatūras ar aicinājumu ne tikai darbiniekiem, 
bet arī apmeklētājiem ievērot labas audzināšanas un komunikācijas pamatprincipus, 
cienīt vienam otru un vienmēr meklēt labākos veidus problēmu risināšanā.

Tiesībsargs un pašvaldības aicina – cienīsim viens otru un nepagriezīsim muguru 
grūtībās!

Laba pārvaldība sākās ar pieklājību, ar valsts amatpersonu un darbinieku pre-
timnākošu attieksmi pret cilvēku, kas vērsies ar jautājumu iestādē. Tādēļ labas 
pārvaldības princips kā uzvedības norma paredz pienākumu valsts amatpersonām 
un darbiniekiem būt pieklājīgiem. Savukārt cilvēkiem ir tiesības to prasīt. Taču jāat-
ceras, ka pieklājība nav tikai ar likumu uzlikts pienākums, tā ir arī laba audzināšana. 
Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, kā atrisināt cilvēkam vēlamo jautājumu un 
uzlabot labu pārvaldību.

Aicina pieteikties individuālo 
vajadzību izvērtēšanai

Skrundas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” ir sākta bērnu ar 
funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā 
arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas 
invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta 
plānu izstrādei. 

Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, līdz 2022. gada beigām projekta 
“Kurzeme visiem” ietvaros tiks apmaksāti un būs iespēja saņemt šādus pakalpo-
jumus:

• bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti – četrus no individuālā 
atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no 
tiem ne vairāk kā 10 reizes;

• bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā 
rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, 
rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

• pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti 
– atbalsta plānā rekomendētus sabiedrībā balstītos pakalpojumus vismaz 2 gadus: 
aprūpe mājās; dienas aprūpes centrs; specializētās darbnīcas; grupu dzīvokļi; īs-
laicīgās sociālās aprūpes pakalpojums; speciālistu konsultācijas un individuālais 
atbalsts; atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Pakalpojumu izmaksas tiks segtas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kas tiek 
īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar 
mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz 
sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādēs esošo personu skaitu.

Personu vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi veiks īpaši apmācīti 
sociālie darbinieki pēc noteiktas metodikas, sadarbībā ar speciālistiem, kuri tiks 
piesaistīti atbilstoši izvērtējamās personas vecumam un vajadzībām.  Ar pilngadī-
gām personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi un I vai II grupas invaliditāti 
strādās sociālais darbinieks,  psihiatrs un ergoterapeits, savukārt ar bērniem, kuriem 
ir funkcionāli traucējumi un invaliditāte, kā arī viņu vecākiem, strādās sociālais 
darbinieks, psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits.

Lai saņemtu individuālu vajadzību izvērtējumu un atbalsta plānu, uz kā pamata 
būs iespējams saņemt projekta apmaksātos sociālos pakalpojumus, laipni aicināti 
jau tagad sazināties ar Skrundas novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” 
Kalēju ielā 4, Skrundā, un pieteikties vajadzību izvērtēšanai.

Informāciju sagatavoja: 
Inese Siliņa, projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurzemes plānošanas reģions izsludina 3 iepirkumus par speciālistu piesaisti 3 
mērķa grupu vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta “Kurzeme 
visiem” ietvaros, kas tiek īstenots kā daļa no Latvijas deinstitucionalizācijas procesa.

Pieteikumus aicinātas iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to grupas, 
atbilstoši iepirkumu tehniskajai specifikācijai:

• Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem in-
dividuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme 
visiem” ietvaros”;

• Iepirkums “Speciālistu piesaiste bērnu aprūpes iestāžu bērnu individuālo vaja-
dzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”;

• Iepirkums “Speciālistu piesaiste pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucēju-
miem atbalsta plānu izstrādei projekta „Kurzeme visiem” ietvaros”.

Pieteikumus var iesniegt līdz 16. septembra pl.15:00 Kurzemes plānošanas 
reģiona Administrācijā, Eksporta ielā 12-212 personīgi vai pa pastu. Ar iepirkumu 
nolikumiem var iepazīties: http://kurzemesregions.lv/iepirkumi/Sarunu_procedura

Papildu informācijai: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītāja, 
t.27008743,inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Izsludināti iepirkumi 
speciālistu piesaistei
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2016.gada 5.jūlija domes ārkārtas sēde
Nekustamā īpašuma jautājumi

Dome nolēma uzdot Skrundas pagastā esošā nekustamā īpašuma “Klūgkalni” īpašniecei Skrundas novada pašvaldībai novērst biofiltra ēkas bīstamību, t.i., veikt ēkas virszemes esošo būvelementu nojaukšanu, 
īstenot pasākumus pret nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajā teritorijā, veicot teritorijas norobežošanu un uzstādot brīdinājuma zīmes.

2016.gada 28. jūlija domes sēde
Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome nolēma bez atlīdzības nodot 
valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas 
personā nekustamo īpašumu “Mežaine”, 
Raņķu pagastā, Skrundas novadā, valsts 
funkcijas īstenošanai – Nacionālo bruņo-
to spēku mācību vajadzībām. Īpašums 
sastāv no zemes vienībām 23,8915 ha 
1,6169 ha, 19,3046 ha un 0,2912 ha 
platībā, uz kurām atrodas ēkas. 

Dome apstiprināja finansējumu 13 
201.32 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi 
simti viens euro un 32 centi) nekustamā 
īpašuma “Klūgkalni” Skrundas pagastā 
biofiltra ēkas bīstamības novēršanai, vei-
cot ēkas virszemes esošo būvelementu 
nojaukšanu, teritorijas norobežošanu, 
brīdinājuma zīmju uzstādīšanu, kā arī 
veicot samaksu darbu izpildītājiem. 
Dome noteica, ka finansējuma avots ir 
dabas resursa nodokļa ieņēmumi - 4 
000.00 (četri tūkstoši euro, nulle centi), 
teritorijas un ēku apsaimniekošanai 
paredzētie līdzekļi – 9 201.32 (deviņi 
tūkstoši divi simti viens euro, trīsdesmit 
divi centi).

Dome izsniedza SIA „Jaunie  meži” 
(juridiskā adrese: Rīgas iela 10-1, Sal-
dus) bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts-grants un smilts  
atradnei ”Erlāti, I iecirknis” un  ”Erlāti, 
II iecirknis”, kas atrodas zemes īpašu-
mā „Erlati”, zemes vienībā Nīkrāces  
pagastā. Atļauju izsniedza uz laiku līdz 
2040.gada 28. Maijam. Dome noteica, 
ka pirms atļaujas saņemšanas SIA 
„Jaunie meži” nepieciešams samaksāt 
valsts nodevu EUR 284.58 (divi simts 
astoņdesmit četri eiro, piecdesmit astoņi 
centi), ieskaitot to Skrundas novada 
pašvaldības kontā.

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu Cieceres 
ielā 21A, Ciecerē, ar nosacīto cenu EUR 
500.00 (pieci simti euro).

Dome apstiprināja 05.07.2016. SIA 
„Metrum” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu par nekustamo īpašumu 
„Jaunzīlmaņi” Rudbāržu pagastā un pie-
šķīra atdalāmai zemes vienībai 0.04 ha 
platībā jaunu nosaukumu „LMT sakari”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-
3325. Zemes vienības lietošanas mērķis 
– 1201 – ar maģistrālajām elektropārva-
des un sakaru līnijām  un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko produk-
tu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve. Paliekošai 
zemes vienībai 3.46 ha platībā atstāja 
nosaukumu „Jaunzīlmaņi”, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads, LV- 3325. 
Zemes gabala lietošanas mērķis - 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Dome nolēma izveidot ēku īpašu-
mu namīpašumam-cūku kūtij „Bites” 
Nīkrāces pagastā un piešķīra adresi un 
nosaukumu „Bites 1”, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads, LV-3320.

Dome izveidoja ēku īpašumu garāžai 
Nr.9 Rudbāržos - „Centra garāžas”, kura 
atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības „Depo”, - un piešķīra adresi 
un nosaukumu Parka iela 3B, Rudbārži, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, 
LV-3324.

Dome apstiprināja 11.07.2016. SIA 
„TOPO Libau” izstrādāto zemes ie-
rīcības projekta lietu par nekustamo 
īpašumu „Mazputni” Nīkrāces pagastā  
un piešķīra atdalāmai zemes vienībai 6.3 
ha platībā jaunu nosaukumu „Dižputni”, 
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, 

LV-3320. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
Paliekošai zemes vienībai 34.9 ha platībā 
un uz tā esošām ēkām atstāja nosaukumu 
un adresi „Mazputni”. Zemes gabala 
lietošanas mērķis - 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Dome nolēma mainīt nekustamajam 
īpašumam Skrundā, Raiņa ielā 31 (ēka) 
adresi uz adresi „Annas”, Skrundas 
pagasts, Skrundas novads, LV-3326; 
nekustamajam īpašumam Skrundā, Rai-
ņa ielā 34 (ēka), uz adresi „Sila kapi”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3326; nekustamajam īpašumam 
Skrundā, Raiņa iela 35 (ēka), uz adresi 
„Kalvadosi”, Skrundas pagasts, Skrun-
das novads, LV-3326.

Dome nolēma nodot bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai „Bites”, juridiskā 
adrese Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces 
pagasts, zemes vienības daļu Dārza ielā 
3 100 m2 platībā uz 7 gadiem kāpšanas 
torņa uzstādīšanai.

Dome  uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli „Pumpuros” 
- 19 Skrundas pagastā.

Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma ņemt no Valsts Kases  
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 139 466.00 
(viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši 
četri simti sešdesmit seši euro un nulle 
centi) projekta “Multifunkcionāla jau-
natnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” 
realizācijai uz kredīta atmaksas termiņu 
10 gadi ar Valsts Kasē noteikto 0.25 
gada procentu likmi, aizņēmuma at-
maksu garantējot ar pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, atmaksu uzsākot ar 2017.
gada martu.

Dome nolēma ņemt no Valsts Kases 
ilgtermiņa aizņēmumu EUR 123 371.00 
(viens simts divdesmit trīs tūkstoši trīs 
simti septiņdesmit viens euro un nulle 
centi) projekta “Meliorācijas sistēmas 
“Dārzi purvā” pārbūve Skrundā” reali-
zācijai uz kredīta atmaksas termiņu 10 
gadi ar Valsts Kasē noteikto  0.25 gada 
procentu likmi, aizņēmuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, atmaksu uzsākot ar 2017.
gada martu.

Dome nolēma piedalīties Interreg 
V-A Latvia–Lithuania Programme 
2014–2020  ar projektu “Dzīve sakoptā 
vidē - labākai nākotnei!” (,,Life in 
clean environmen - a better future!’’ 
(Acronym –“Clean brownfields”)) un 
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 6075.00 (seši tūkstoši septiņdesmit 
pieci eiro un 00 centi) apmērā, kas ir 
15% no Skrundas novada pašvaldības 
kopējām projekta izmaksām EUR 40 
500.00 (četrdesmit tūkstoši pieci simti 
eiro un 00 centi),

Dome nolēma piedalīties Interreg 
V-A Latvia–Lithuania Programme 
2014–2020 ar projektu “Dabas tūrisms 
visiem” (,,Introducing nature for all” 
(Acronym –“UniGreen”)) un piešķīra 
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 12 
750.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti 
piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā, kas 
ir 15% no Skrundas novada pašvaldības 
kopējām projekta izmaksām EUR 85 
000.00 (astoņdesmit pieci tūkstoši eiro 
un 00 centi).

Dome nolēma piedalīties Interreg 
V-A Latvia–Lithuania Programme 
2014–2020  ar projektu “Apmeklē Ven-
tas upi” („VISIT VENTA” ( Acronym 

–“VIVA”)) un piešķīra pašvaldības līdz-
finansējumu EUR 6000.00 (seši tūkstoši 
eiro un 00 centi) apmērā, kas ir 15% no 
Skrundas novada pašvaldības kopējām 
izmaksām projektā EUR 40 000.00 
(četrdesmit tūkstoši eiro un 00 centi).

Skrundas novada dome nolēma pie-
dalīties Interreg V-A Latvia–Lithuania 
Programme 2014–2020 projektu kon-
kursā ar projektu ,,Video novērošanas 
kameru uzstādīšana, veicinot drošības 
pasākumus Latvijā un Lietuvā” (In-
stallation of video security surveillance 
cameras for ensuring safety in towns of 
Latvia and Lithuania. Acronym –“Video-
Guard”) un piešķirt pašvaldības līdzfi-
nansējumu EUR 3718.50 (trīs tūkstoši 
septiņi simti astoņpadsmit eiro un 50 
centi) apmērā, kas ir 15% no Skrundas 
novada pašvaldības kopējām projekta 
izmaksām EUR 24790.00 (divdesmit 
četri tūkstoši septiņsimt septiņi eiro un 
00 centi).

Dome nolēma piedalīties Eiropas So-
ciālā fonda 9.2.4.2.pasākumā “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei” ar projektu 
„Veselības veicināšanas pasākumi 
Skrundas novadā 1. kārta” (projektam 
pieejamais kopējais attiecināmais finan-
sējums ir 66 198.00 EUR (sešdesmit seši 
tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi 
euro, nulle centi), no tiem ESF finan-
sējums – 56 268.30 EUR (piecdesmit 
seši tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi 
euro, trīsdesmit centi) un valsts budžeta 
finansējums – 9 929.70 EUR (deviņi 
tūkstoši deviņi sitmi divdesmit deviņi 
euro, septiņdesmit centi)).

Informāciju apkopoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

2016.gada 25.augusta domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma papildināt Skrundas 
novada domes 28.07.2016. sēdes (prot. 
Nr. 10., 2.§) lēmuma “Par finansējumu 
nekustamā īpašuma „Klūgkalni” Skrun-
das pagastā ēkas virszemes būvelementu 
nojaukšanai un  notekūdeņu attīrīšanas 
sistēmas atjaunošanai” konstatējošo 
daļu ar 1.2., 1.3. un 1.4.punktiem šādā 
redakcijā:

“1.2. biofiltru ēkas sagrūšanas dēļ 
avārijas stāvoklī atrodas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises, kuras ir paredzētas 
īpašumos „Skrundas arodvidusskola” 
un „Pumpuri” Skrundas pagastā esošo 
ēku notekūdeņu attīrīšanai;

1.3. īpašumā „Skrundas arodvidussko-
la”, Skrundas pagastā, esošās ēkas netiek 
ekspluatētas un notekūdeņi no šīm ēkām 
netiek novadīti. Nepieciešams veikt īpa-
šumā „Pumpuri” esošās  daudzdzīvokļu  
dzīvojamās mājas notekūdeņu attīrīšanu;

1.4. IK „Avots VV” ir veicis aprēķinu 
uz šo brīdi esošo notekūdeņu attīrīšanas 
apjomam un izstrādājis risinājumus 
avārijas seku likvidēšanai – attīrīšanas 
sistēmas atjaunošanai, ievērtējot pašei-
zējo attīrāmo notekūdeņu daudzumu 
īpašumā „Klūgkalni”.

Dome izteica Skrundas novada domes 
28.07.2016. sēdes (prot. Nr. 10., 2.§) 
lēmuma “Par finansējumu nekustamā 
īpašuma „Klūgkalni”, Skrundas pagas-
tā, Skrundas novadā, ēkas  virszemes 
būvelementu nojaukšanai un  notek-
ūdeņu attīrīšanas sistēmas atjaunošanai”  
2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1. apstiprināt finansējumu 13 
201.32 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi 

simti viens euro un 32 centi) apmērā 
nekustamā īpašuma „Klūgkalni” biofiltra 
ēkas  bīstamības novēršanai, veicot ēkas 
virszemes esošo būvelementu nojauk-
šanu, teritorijas norobežošanu un brīdi-
nājuma zīmju uzstādīšanu, kā arī veicot 
avārijas seku likvidēšanu – notekūdeņu 
attīrīšanas sistēmas atjaunošanu atbilsto-
ši IK „Avots VV” izstrādātajiem tehnis-
kajiem risinājumiem un veikt samaksu 
darbu izpildītājiem”.

Dome nolēma piedalīties Kultūras mi-
nistrijas izsludinātajā konkursā saskaņā 
ar Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fondu 2014.–2020. gada plā-
nošanas periodu  un Ministru kabineta 
2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 
„Darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība”” prioritārā virziena „Vi-
des aizsardzības un resursu izmantoša-
nas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta 
mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt no-
zīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”,  
kā sadarbības partneriem Saldus novada 
pašvaldības projektā “Kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana un attīstība Sal-
dus novadā un Skrundas novada Rudbār-
žu pagastā”.  Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 3 169 546,00 (trīs miljoni viens 
simts sešdesmit deviņi tūkstoši pieci 
simti četrdesmit seši eiro un 00 centi). 
Kopējās izmaksas no Skrundas novada 
pašvaldības projekta daļas ir EUR 243 
275,00 (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši 
divi simti septiņdesmit pieci eiro un 
00 centi), kur attiecināmās izmaksas ir 
EUR 237 175,00 (divi simti trīsdesmit 
septiņi tūkstoši viens simts septiņdes-
mit pieci eiro un 00 centi), kur ERAF 
finansējums ir 85% no attiecināmajām 

izmaksām EUR 201 598.75 (divi simti 
viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit 
astoņi eiro un 75 centi), pašvaldības 
finansējums ir 15% no attiecināmajām 
izmaksām EUR 35 576.25 (trīsdesmit 
pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit 
seši eiro un 25 centi). Neattiecināmās 
izmaksas EUR 6 100,00 (seši tūkstoši 
viens simts eiro un 00centi).

Dome nolēma dibināt Skrundas nova-
da Mākslas studiju ar adresi Kalēju iela 
6, Skrunda, Skrundas novads, LV- 3326. 
Noteica mēneša maksu (līdzmaksājumu) 
par dalību Skrundas novada Mākslas 
studijā 12,00 EUR no personas, kas 
sastāv no pamatsummas un pievienotās 
vērtības nodokļa.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu amatu 
saraksta izmaiņas. Finansējuma avots – 
Izglītības iestāžu budžeti.

Dome apstiprināja SIA “Skrundas 
komunālā saimniecība” izstrādāto 
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodiku Skrundas 
novadā” .

Nekustamā īpašuma 
jautājumi

Dome pārdos izsolē ar augšupejošu 
soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 
15, Skrundā, ar nosacīto cenu EUR 
50600.00 (piecdesmit tūkstoši seši simti 
euro).

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
EUR 900.00 (deviņi simti euro) nekusta-
mo īpašumu - dzīvokli Kuldīgas ielā 11-
5, Skrundā, ar kopējo platību 32.7 m2.

Dome pārdos par brīvu cenu EUR 
1300.00 (viens tūkstotis trīs simti euro) 
nekustamo īpašumu „Jaundāvi” Rudbār-

žos ar kopējo platību 5600 m2.
Dome apstiprināja pašvaldības īpa-

šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/10 
no 10.08.2016. par nekustamā īpašuma 
„Trīsuļi” Skrundas pagastā izsoli.

Dome izmainīja zemes vienībai Raiņa 
ielā 26, Skrundā, lietošanas mērķi no 
1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmu-
mu apbūve uz 1104 – transporta līdzekļu 
garāžu apbūve.

Dome  izmainīja zemes vienībai „At-
tīrīšanas iekārtas „Kušaiņi”” Skrundas 
pagastā lietošanas mērķi no - 1001 
– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve uz - 1201 – ar maģistrālajām 
elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produk-
tu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas  un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Ruzaikas” Rudbāržu  pagastā. Atda-
lāmai zemes vienībai 2.28  ha platībā 
un uz tā esošām būvēm piešķīra jaunu 
nosaukumu un adresi „Strazdi”, Rudbār-
žu pagasts, Skrundas novads, LV-3325. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

Informāciju apkopoja Kristīne 
Vērdiņa, projektu speciāliste

Pilnveidos atbalsta sistēmu bērniem ar saskarsmes 
grūtībām un uzvedības traucējumiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2021. gada martam pilnveidos atbalsta sistēmu 
bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē.

Šobrīd jau ir izveidota Konsultatīvā nodaļa, kuras sastāvā ir dažādu jomu speciālis-
ti: divi sociālie darbinieki, divi psihologi, atkarību profilakses speciālists, speciālais 
pedagogs un psihiatrs. Šīs nodaļas speciālistu uzdevums ir identificēt bērnu uzvedības 
traucējumus un saskarsmes grūtības, izstrādāt un īstenot atbalsta programmu 1000 
bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem. Multidisciplinārā 
speciālistu komanda ļaus sekmīgāk identificēt uzvedības traucējumus un saskarsmes 
grūtības, kā arī noteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Plānots, ka Konsultatīvā nodaļa bērnu likumisko pārstāvju un speciālistu konsul-
tēšanu uzsāks 2016. gada novembrī VBTAI telpās Ventspils ielā 53, Rīgā, 4. stāvā. 
Konkrētāku informāciju par konsultēšanas gaitu un pieteikšanās kārtību, var iegūt, 
zvanot pa tālruni 67359129, kā arī rakstot uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.

Vienlaikus Konsultatīvās nodaļas speciālistu uzdevums ir nodrošināt atbalsta 
programmu uzraudzību un novērtēšanu, kā arī bērna tiesību aizsardzībā iesaistīto 
speciālistu konsultēšanu, sniedzot rekomendācijas 2250 speciālistiem un bērnu ar 
saskarsmes grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem bērnu uzvedības 
korekcijai. 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

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

Notikumu kalendārs 
Skrundā 

10.septembrī pl.17.00 Skrundas k/n lielajā zālē Lauras Sintijas Čerņaus-
kaites lugas iestudējums “Slīdošā”. Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra 
Metalurgu Tautas teātris un režisore Daina Kandevica aicina uz lietuviešu 
dramaturģes lugas iestudējumu “Slīdošā”. Galvenajā lomā - Latvijas Nacio-
nālā teātra aktieris Jānis Vimba. Ieeja – bez  maksas.

23.septembrī pl.21.00 disko „Gandrīz KURŠI”. Ieejas maksa – no pl.21.00 
– 22.00 EUR 4.00; pēc tam - EUR 5.00. Tiem, kas būs ģērbušies disko tērpos, 
ieejas maksa -EUR 3.00. Galdiņus rezervēt pa t. 63331556.

Nīkrācē 
8.septembrī pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā apvienība „Teātris un 

ES” piedāvā jautru komēdiju bērniem un vecākiem „Baltais lācis  - SUPER-
ZVAIGZNE”.  Ieeja bez maksas.

12.septembrī pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā dzejas pēcpusdiena „Caur 
mirkļiem…” Tikšanās ar dzejniekiem – Mārīti Kviesi un Hariju Krūzi.

16.septembrī pl.20.00 Nīkrāces atpūtas centrā Raņķu amatierteātris  vie-
sosies ar Māras Hornas lugu „Bābu mednieki”.

24.septembrī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā „Griezto sveču meistarklase” 
kopā ar Ilmu Kamkovsku.  Dalībnieku skaits ierobežots, pieteikšanās pa 
t.22470402.

Raņķos
29.septembrī pl.15.00 pasākumu zālē “Dāmu pēcpusdiena”. Visa vecuma 

dāmas aicinātas kopīgi baudīt ziemai gatavotos krājumus un uzzināt dažādas 
receptes.

7.oktobrī  pl.19.00 pasākumu zālē Senioru balle. Vakara gaitā sveiksim 
jaunos pensionārus, draugu pulkā pie galdiņiem baudīsim vakara burvību - 
dziesmas, dejas, rotaļas un patīkamu gaisotni!

Rudbāržos
6. septembrī pl.17.00 Rudbāržu kultūras namā notiks sapulce, uz kuru 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina Rudbāržu iedzīvotājus, lai 
pārrunātu apkures jautājumus.

Skrundas estrādē aizvadīta vasaras sezona
Vasara, šķiet, paskrējusi vēja spār-

niem, jo 27. augustā Skrundas estrādē 
notika pēdējais šīs vasaras pasākums – 
zaļumballe kopā ar grupu „Pļumpapā”. 

Vasaras sezonas pasākumi Skrundas 
estrādē sākās ar grupas „Bermudu Div-
stūris” uzstāšanos 6. maijā. Dienu vēlāk 
estrādē koncertu sniedza Uldis Marhilē-
vičs ar draugiem – Antru Stafecku, Aiju 
Andrejevu, Ivo Fominu un BDK „Dzin-
tariņš” dejotājiem. 21. maijā estrādi pie-
skandināja rokmūzika. Koncertā „Skrun-
das ROKS” klausītājiem atkal satikšanās 

prieks ar grupām „Linga”, „Pienvedēja 
piedzīvojumi” un „Līvi un Buks”. Maija 
beigās skrundeniekus un viesus priecēja 
divi pasākumi – Kurzemes vīru koru 
dižkoncerts un bērnu deju svētki. Koru 
dižkoncertā piedalījās ne tikai Kurzemes 
vīru kori, bet arī sieviešu un jauktie kori, 
kā arī bērnu koris no Kandavas. Bērnu 
deju svētkos piedalījās ap 180 dalībnie-
kiem no Skrundas, Saldus, Aizputes un 
Kuldīgas novadiem. Tradīcija rīkot šos 
abus pasākumus Skrundā, Ventas krastā, 
ir jau vairākus gadus.

Estrādē rādītas arī divas izrādes – Līgo 
vakarā „Skroderdienas Silmačos” ar paš-
māju aktieru piedalīšanos, savukārt jūlija 
vidū „RaCoco” teātra piedāvātā Tijas 
Bangas izrāde „Septiņas vecmeitas”.

Vasaras sezonā katram ir bijusi iespēja 
izklaidēties, atpūsties un dejot kādā no 
zaļumballēm vai diskotēkām.

Informāciju apkopoja 
Liene Krūmiņa, Skrundas 
kultūras nama menedžere

Bibliotēku ziņas septembrim
Skrundas pilsētas 
bibliotēka

8.septembrī pl.16.00 Skrundas pil-
sētas bibliotēka aicina uz muzikāli 
dzejisku pēcpusdienu kopā ar dziedošo 
dzejnieku Ojāru Ulmani un mūziķi Uldi 
Kuģi. Interesenti varēs iegādāties Ojāra 
Ulmaņa dzejas grāmatu “Pieskārieni” 
(6,00 EUR). Pasākums notiks Skrundas 
KN mazajā zālē.

Nīkrāces bibliotēka
Literārās izstādes septembrī: “Die-

nasgrāmata...”, “Burtu burvis iesaka...”, 

„Bērnu žūrija -2016”.

Raņķu bibliotēka
12.septembrī pl.13.00 Dzejas dienu 

pasākums  “Caur mirkļiem”. Tikšanās 
ar dzejniekiem Hariju Krūzi un Mārīti 
Kviesi.

No 5. līdz 9. septembrim - rudens 
ziedu izstāde.

Rudbāržu bibliotēka
Izstādes: ”Grāmatu jaunumi”, „Bērnu 

žūrija-2016”.
Dzejas dienu pasākums Rudbāržu 

bērnudārza bērniem.

Antuļu bibliotēka
No 1.septembra izstāde „Skrundas 

skolas.”
No 8.septembra jaunmuižnieces 

Renātes Mihailovas rokdarbu izstāde.

Skrundas bērnu 
bibliotēka

19.septembrī grāmatu maiņa Skrun-
das PII „Liepziediņš”.

Dzejas dienu pasākumi „Dzejoļu darb-
nīcas” Skrundas vidusskolas sākumklašu 
skolēniem.

15.septembrī metodiskās dienas dēļ 
Skrundas novada bibliotēkas būs slēgtas.

Personas vārds, uzvārds Dzimšanas datums Miršanas datums
LAIMONIS PĒTERSONS 04.08.1930. 10.07.2016.
IGORS VITOLDS FREIMANIS 15.10.1936. 19.07.2016.
ERMANIS BLŪMFELDS 25.07.1925. 21.07.2016.
IRMA BEATRISE PULKSTENE 17.11.1928. 24.07.2016.
ARNOLDS BIRZNIEKS 27.09.1935. 27.07.2016.
SILVIJA FREIMANE 27.06.1939. 10.08.2016.
VILMA NIKĀZE 05.07.1933. 10.08.2016.
INĀRA ĀBOLIŅA 14.10.1942. 14.08.2016.
IMANTS LAIMONIS RĪVE 24.05.1940. 15.08.2016.
GUNĀRS UMBRAŠKA 10.09.1941. 16.08.2016.
VIKTORS SERGEJEVS 16.10.1975. 17.08.2016.
ALMA ANSONSKA 15.12.1925. 18.08.2016.
VALDA VELTA LIEPIŅA 22.11.1929. 21.08.2016.
ULDIS ZILGALVIS 03.04.1968. 21.08.2016.
ASTRA KAMPARE 20.06.1944. 21.08.2016.
ALMA DZALBA 04.02.1923. 23.08.2016.

Mūžībā pavadīti

Novada dzimtsaraksts ziņo
Jūlija mēnesī Skrundas novada iedzī-

votāju skaitu papildinājuši 2 mazulīši: 
Dagnijai Kronbergai pasaulē nākusi 3. 
meitiņa Santa, Sanitai Trukšānei un Vla-
dislavam Miknim pirmā meitiņa Diāna.

Augustā novada iedzīvotāju skaitu 
papildinājusi Solvitas Zeniņas un Jāņa 
Gulbja meitiņa Ieva.

Apsveicam vecākus, mazulīšiem 
vēlam veselību un daudz mīlestības!

Tiem gariem gadiem, ko par mūžu sauc,
Tu lemta man, un tas ir ļoti daudz!

Sveicam Zelta kāzu jubilejā 
Daigu un Arni Brūverus, 
kas 13. augustā atzīmēja savu kopdzī-

ves 50. gadadienu.

Laulību noslēdzis 21 pāris.
Skrundas muižā „jā” vārdu teikuši 

liepājnieki Jūlija Aleksejeva un Alek-
sejs Fiļipovs, Evija Gunika un Andris 
Grāmatiņš, rīdzinieki Aleksandra Vol-
ņistova un Dmitrijs Lukaševičs, Piena 
muižā – liepājnieki Anna Fiļanova un 
Artis Šnipke, Skrundas kultūras namā 
– saldenieki Tatjana Markaviča un 
Andris Viļigorskis, skrundenieki Regīna 
Nelsone un Arvils Blūms, Inta Rubene 
un Dzintars Jurkovskis, zirņenieki Anita 
Vekļuka un Dailis Jansons, aizputnieki 
Inga Miezīte un Inguss Šterns, brocē-
nieki Lita Grinberga un Māris Dīriņš, 
pāris no Ozolniekiem Ieva Ramane un 
Dainis Dinsbergs, Ventmalā mīt gre-
dzenus izvēlējušies kuldīdznieki Dace 
Strazdiņa un Kristaps Šēlis, liepājnieki 
Zane Zonnenberga un Jānis Lipskis, 

skrundenieki Sandra Kazāka un Oskars 
Kārkliņš, Kitija Ābola un Sindijs La-
enko, aizputnieki Līga Sause un Andis 
Lamberts, no Vācijas atbraukuši noslēgt 
laulību Ventas krastā Inga Roze un Sasc-
ha Marokko. Citu vietu laulību ceremo-
nijai bija izvēlējušies rīdzinieki Marina 
Moskaļeviča un Kristaps Ēberliņš, Elza 
Jākabsone un Andris Jugāns, laulības 
Skrundas ev.-luter. draudzē noslēguši 
Alise Tāramē un Andris Kalniņš-Nāc-
kalns, Laura Liekmane un Edgars Spēks.

Apsveicam jaunās ģimenes!

Eiropas sporta nedēļa notiks arī Nīkrāces pagastā!
Aicinot Latvijas iedzīvotājus būt fiziski aktīviem un tā arī veselākiem, Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) 22. jūlijā 

izziņoja Eiropas Sporta nedēļu, kura ar vienotu aicinājumu “Esi kustīgs. Esi vesels.” no 17. – 23. septembrim notiks visā Latvijā. 
Tās ietvaros organizētajos sporta pasākumos varēs iesaistīties ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Eiropas sporta nedēļā Nīkrāces pagastā ikvienam cilvēkam būs iespējams piedalīties šādās aktivitātēs:
1. 17.septembrī pl.10.00 visās iestādēs “Vingrojam kopā”. 
2. 18.septembrī visas dienas garumā - Trenažieru diena (saieta namā, Nīkrāces pagasta sporta laukuma teritorijā).
3. 19.septembrī pl.15.00 „Nūjojam kopā!”.
4. 20.septembrī visas dienas garumā  “Kopā ar bumbu” (Nīkrāces pagasta sporta laukuma teritorija).
5. 21.septembrī visas dienas garumā  „Solis uz pakāpiena” (Ikviens skaita savus pieveiktos pakāpienus).
6. 22.septembrī pl.12.00 „Pievilkšanās pie stieņa” (Nīkrāces pagasta sporta laukuma teritorija).
7. 23.septembrī pl.12.00 pārgājiens uz Zoslēnu gravu.
Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi eiropiešu vidū veicināt kustīgu, aktīvu dzīvesveidu.

Informāciju apkopoja Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta organizatore

P/A „Sociālais dienests” sveic  
jūlija un augusta mēneša jubilārus

Skrunda un Skrundas pagasts
95 gadi - Voldemārs Balodis. 91 gads - Jānis Spura, 

Jānis Blūms. 90 gadi - Dzidra Briede. 85 gadi - Velte  
Radzoba. 80 gadi - Asja Kupča, Livija Kūlmane.

Pateicības
Skrundas seniori pateicas 

Skrundas novada pašvaldībai 
par atbalstu nokļūšanai uz 
16. senioru saietu, kas šogad 
norisinājās Ēdolē.

 Pens ionāru  k lub iņš 
“Skrundas ceriņi” izsaka 
pateicību Skrundas kultūras 
nama darbiniekiem par 
jaukajiem un sirsnīgajiem 
“Dārza svētkiem” senioriem. 
L a i  p i e t i e k  s p ē k a  u n 
izdomas nākamo svētku 
organizēšanai, jo vēlamies  
ik gadus  šajā laikā kopā 
satikties.

Lepojamies!
27.augustā Rīgā norisinājās Latvijas Republikas 2016. gada 

veterānu individuālais čempionāts novusā. Vecuma grupā 60+, 
kurā pavisam bija 22 dalībnieces, Skrundas novadu pārstāvēja 
lielmeistare Biruta Leikarte no Nīkrāces un izcīnīja godpilno 
3. vietu!

Sacensības organizēja Latvijas Novusa federācijas prezidijs, 
sacensību galvenā tiesnese bija Liāna Krastiņa. Sacensību 
mērķis – popularizēt novusa sportu Latvijā, savukārt sacensību 
uzdevums – noskaidrot labākos novusistus veterānus Latvijā 
un paaugstināt sportistu meistarību.

Sacensības sievietēm un vīriešiem notika trīs vecuma gru-
pās. Spēles norisinājās pēc Šveices sistēmas, tika izspēlētas 
11 kārtas, kas norisinājās pēc Latvijas Novusa federācijas 
apstiprinātiem noteikumiem 7 setos. Vecuma grupā 60+ 1.vie-
tu izcīnīja Gunta Mūrniece no Jelgavas, bet 2.vietu – Janīna 
Kesenfelde no Ventspils.

Teksts: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta organizatore
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