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Labdien, lasītāj!

Ilona Rītiņa, Nīkrāces 
pakalpojuma pārvaldes vadītāja

Ekoskolu skaits turpina pieaugt

Ir tikko aizvadīts 1.septembris! Skolās 
sācies jauns mācību gads. Un es varu 
teikt, ka manā dzīvē arī sācies jauns 
dzīves posms!

Esmu nostrādājusi jau vairāk nekā 
mēnesi jaunajā amatā. Kopš 21.jūlija 
pašvaldībā uzsāku darbu kā Nīkrāces 
pakalpojuma pārvaldes vadītāja. Mana 
prioritāte šajā amatā ir tā, ka pazīstu 
ikvienu pagasta iedzīvotāju, katru pa-
gasta nostūri. 

Sevi šobrīd varu saukt par nīkrācnieci, 
jo savu lielāko dzīves daļu esmu pava-
dījusi, strādājot un dzīvojot Nīkrācē. 
1987.gada 1.aprīlī ierados un uzsāku 
darbu padomju saimniecībā „Nīkrāce” 
kā jaunā speciāliste – agronome. Esmu 
strādājusi gan kā augkopības agronome, 
gan kā galvenā agronome, gan kā agro-
ķīmiķe un kā iecirkņa agronome. Esmu 
strādājusi Nīkrāces pamatskolā par nakts 
aukli internātā. Kopš 1999. gada strādāju 
Nīkrāces pagasta padomē. Papildus dar-
bam uzsāku mācības Juridiskajā koledžā, 
kur ieguvu 1.līmeņa augstāko juridisko 
izglītību. 2009.gadā turpināju darbu 
Skrundas novada pašvaldībā. Esmu 7 
gadus nostrādājusi Skrundas novada 
bāriņtiesā. Nīkrāces pagastā esmu arī 
sporta darba organizatore.  

Brīvprātīgi darbojos biedrībā „Nīkrā-
cnieki”, kopš 2010.gada esmu biedrības 
valdes priekšsēdētāja. Biedrība ir rea-
lizējusi vairākus projektus sabiedrības 
labā. Tā jau vairākus gadus iesaistās ESF 
projekta “Jauniešu garantijas” pasākumā 
"Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība 
nevalstiskajā sektorā", kurā ir iespēja 
jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā dar-
bā visā Skrundas novadā.  ”Nīkrācnieki” 
vairākus gadus pēc kārtas rīko labdarības 
akciju "Nāc un ņem, neaizmirstot teikt 
paldies!'' , kur iedzīvotāji bez maksas 
var saņemt lietotus apģērbus, apavus un 
sadzīves priekšmetus. 

Man ir vairāki nākotnes sapņi, kurus 
gribētos realizēt sabiedrības labā. Viens 
no tādiem jau ir uzrakstīts un iesniegts 
izvērtēšanai - tas ir bērnu un vecāku 
atpūtas laukums Dzeldas centrā. Runājot 
par pakalpojuma pārvaldes nākotnes 
darbiem, nākamajā gadā varam plānot 
turpināt iepriekšējās pārvaldnieces Be-
nitas Lielāmeres uzsākto projektu Ziedu 
ielas bruģēšanu. Vēl plānots uzlikt jaunu 
jumta segumu centra garāžai.  

Turpināt ikdienas darbus, uzturot 
kārtībā pašvaldības ceļus un pašvaldības 
īpašuma teritorijas.  

Saviem pagasta iedzīvotājiem gribu 
teikt – neviens uz mūsu pagastu Laimes 
lāci nevedīs, mēs paši esam sava pagas-
ta Laimes lāči! Cik paši darīsim savas 
labklājības labā, tik arī mums pašiem 
viss būs! 

Gribu teikt paldies tiem pagasta 
iedzīvotājiem, kuri ir sakopuši sava 
īpašuma teritoriju, savas sētas, pagal-
mus!  Jo, kopā darot, mēs varam padarīt 
daudz labu lietu! Veiksmi mums visiem 
turpmāk!

132 Latvijas izglītības iestādes šajā 
mācību gadā par īpašiem panāku-
miem ilgtspējīgas attīstības, vides iz-
glītības un vides aizsardzības veicinā-
šanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas 
starptautisko Ekoskolas nosaukumu 
un Zaļā Karoga balvu. Vēl 67 skolas 
saņems diplomu un Latvijas Ekosko-
las nosaukumu. Nīkrāces pamatskola 
ir viena no izglītības iestādēm Latvijā, 
kam 2017./2018. mācību gadā pier-
šķirts starptautiskais Zaļais Karogs.

“Šogad mācību gada sākums iezīmē 
gan negatīvas, gan ļoti pozitīvas tenden-
ces - skolu skaits Latvijā sarūk, toties 
Ekoskolu skaits turpina pieaugt. Ir liels 
prieks, ka aug jauna paaudze, kas tiešām 
spēs domāt ilgtermiņā un kura spēs 
arī mainīt nepamatoto priekšstatu, ka 
vides aizsardzība ir pretrunā ar Latvijas 
ekonomisko izaugsmi,” stāsta Ekoskolu 
programmas koordinators Latvijā Da-
niels Trukšāns.

Ekoskolu programma ir viens no 
plašākajiem un efektīvākajiem vides 
izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā 
šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 
izglītības iestādes, tostarp arī pirms-
skolas un augstskolas. Visā pasaulē 
Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 
dalībskolu 64 valstīs, kuras visas tiecas 
īstenot ambiciozu mērķi - iesaistīt sko-
lēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un 
sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, 
kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starp-
tautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai 
tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj 

demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā, 
savukārt Latvijas Ekoskolas nosaukums 
un diploms ir nacionāla līmeņa balva 
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Programmā var piedalīties ikviena 
izglītības iestāde, kas gatava savā darbā 
pievērsties vides aizsardzības un ilgt-
spējīgas attīstības jautājumiem. Vides 
izglītības fonds skolām nodrošina me-
todiskos materiālus, sniedz atbalstu un 
iespēju piedalīties dažādās apmācībās, 
pieredzes apmaiņas forumos un nacio-
nāla un starptautiska līmeņa projektos. 
Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs 
ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, 

bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem 
mērķiem programmā aktīvi tiek veicinā-
ta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās 
vides pārvaldībā.

Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas 
pasākums notiks 12. septembrī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā. 

Vides izglītības fonds (VIF) ir pa-
saules vadošās vides izglītības un 
neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas 
organizācijas Foundation for Environ-
mental Education (FEE International) 
pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu 
starptautisko FEE programmu - Zilais 

karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie 
vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu 
vai pārraudzību. Jau sesto gadu VIF īste-
no arī nacionāla līmeņa vides kampaņu 
“Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru 
notiek zaļā ekspedīcija.

Informāciju sagatavoja - 
Ilze Rušmane, 

ilze.rusmane@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā - 

Daniels Trukšāns, 
daniels.truksans@videsfonds.lv

LIAA Kuldīgas biznesa inkubators 
izsludina 2017. gada pēdējo pieteikumu 
pieņemšanu inkubācijas pretendentiem
Šā gada 1. septembrī Latvijas Inves-

tīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Kuldīgas biznesa inkubatoram apritēja 
viens gads. Gada laikā tajā savu pagaidu 
mājvietu idejām ir atraduši 19 jaunie 
ideju autori, no kuriem septiņi atrodas 
inkubācijas un divpadsmit pirmsinkubā-
cijas fāzē. Līdz šim uzņemtie dalībnieki 
pārstāv Skrundas un Kuldīgas novadus. 
Ar cerībām tiek gaidīta pirmā ideja no 
Alsungas novada.

Gada pirmajos mēnešos uzņemtie 
jaunie uzņēmēji LIAA Kuldīgas biznesa 
inkubatorā jau ir pieveikuši sešu mēnešu 
pirmsinkubācijas fāzi, kuras laikā kopīgi 
tikai strādāts pie tā, lai nogatavinātu 
biznesa idejas līdz inkubācijas un uzņē-
mējdarbības uzsākšanas stadijai. 

Atrasts un pilnveidots atbilstošākais 
biznesa modelis, saņemtas mentoru 
konsultācijas, apmācības un pasākumi 
par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautā-
jumiem, biznesa plāna izstrāde, koprades 
telpas – tā ir tikai maza daļa no šajā 
laika periodā iegūtā atbalsta. Atrodoties 
biznesa inkubatora azotē, neatņemama 
sastāvdaļa ir produktu un pakalpojumu 
pirmā testēšana. Jaunuzņēmēji savas 
biznesa idejas varēja pārbaudīt pilsētas 
svētku tirdziņos, tematiskās izstādēs un 
festivālos Skrundā, Kuldīgā un Rīgā.

Inkubācijā esošo Kuldīgas biznesa 
inkubatora dalībnieku produkti un 
pakalpojumi lēnītēm, bet pamanāmi 
sāk iegūt skaidrākas aprises. Pirmie 
dalībnieki jau saņem grantu līdzfinan-
sējumu komersantu darbības izmaksām. 
Grāmatvedības, telpu un specifisku ap-
mācību līdzfinansētais atbalsts pašreiz ir 
vispieprasītākais jauno uzņēmēju vidū. 

Būdami pārliecināti un ļoti mērķtie-
cīgi, daži Kuldīgas biznesa inkubatora 
uzņēmēji ir spēruši raitāku soli, piesais-
tot finansējumu arī no citām Eiropas 
Savienības atbalsta programmām, 
tādējādi iegūstot pēc iespējas vairāk tik 
nepieciešamā atbalsta jau pašā uzņēmēj-
darbības startā.

Šobrīd LIAA Kuldīgas biznesa inku-
batorā ir atvērta dalībnieku pieteikumu 
pieņemšana 2017. gada pēdējai uzņem-
šanai inkubācijā, kas noslēgsies šī gada 
20. septembrī. Pieteikšanās pirmsinku-
bācijai notiek nepārtraukti, un tajā var 
pieteikties arī fiziskas personas. Vairāk 
informācijas par pieteikšanos www.lia.
gov.lv

Seko līdzi LIAA Kuldīgas biznesa 
inkubatora aktivitātēm Facebook http://
www.facebook.com/LIAAKuldigasBI/

Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūras biznesa inkubatoru programmā, 
kuras ietvaros visā Latvijā ir izveidoti 
14 reģionālie un viens Radošo industriju 
inkubators Rīgā, uzņēmumi var saņemt 
valsts atbalstu un pakalpojumus uzņē-
mējdarbības attīstībai.  LIAA Biznesa 
inkubatori tiek finansēti projektā "Re-
ģionālie biznesa inkubatori un radošo 
industriju inkubators".

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

Nīkrāces pamatskola piedalās starptautiskā 
projektā "Ēdam atbildīgi!"

„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, 
uz rīcību orientēta mācību programma 
Ekoskolām, kas aizsākās EYD 2015 
(Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un 
turpināsies arī turpmāk kā neatņemama 
Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Pro-
jektā piedalās deviņas Eiropas valstis ‐
Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, 
Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un 
Slovēnija. 

Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan 
par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, 
vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par 
pārtikas sadalījumu pasaulē ‐ tās trūku-
ma un pārprodukcijas paradoksu. 

Sākot apzināties atbildību par savu 
ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties 
par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. 
Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamat-
vajadzībām, šis temats ir nesaraujami 
saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru 
skatīšana caur pārtikas prizmu veicina 
sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā 
pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un 
arī sociālos jautājumus globālā mērogā. 

Caur dažādām aktivitātēm un iz-
glītojošiem materiāliem, programma 
informēs par globāliem izaicinājumiem 
un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, 
pilsētā vai ciematā. Tā veicinās izpratni 
par efektīvu resursu izmantošanu, biolo-
ģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, 
cilvēktiesībām un godīgu tirdzniecību; 
par šķietami attālinātām tēmām, kuras 
mēs varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, 
mainot savus ēšanas paradumus. 

Nīkrāces skolēni projektā ietvaros 
meklēs atbildes uz šādiem jautājumiem: 
Ko es ēdu? No kurienes nāk mans 
ēdiens? Kā mans ēdiens tika ražots? 
Cik daudz ēdiena es patērēju? Cik daudz 
ēdiena es izmetu? Kāda ir mana ēdiena 

lokālā un globālā ietekme?
Centīsimies ēst mazāk, bet pilnvērtī-

gāk, pēc iespējas ēst vietēju, sezonālu 
un bioloģisku pārtiku, biežāk aizstāsim 
gaļas produktus ar augu izcelsmes pro-
duktiem, izvēlēsimies ēdienu, kas ražots 
ar cieņu pret cilvēkiem un planētu (ūde-
ni, augsni, ekosistēmām un klimatu), ar 
savu izvēli veicināsim šķirņu daudzvei-
dības saglabāšanu, izvairīsimies no pal-
mu eļļas un izbeigsim pārtikas izmešanu 
atkritumos.

Šādi mēs centīsimies īstenot atbildīgu 
pārtikas patēriņu, kur apzināti izdarīsim 
izvēles attiecībā uz pārtiku, ko ēdam, 
ievērojot veselības, vides, politikas, 
sociālos, kultūras un ekonomiskos as-
pektus, kurus skar mūsu izvēle, un kuri 
ir saskaņā ar visu cilvēku pamatvajadzī-
bām, ir labvēlīgi planētai, individuālam 
patērētājam un sabiedrībai kopumā.

Mēs, Nīkrāces skolas kolektīvs, sko-
lēni aicinām  pārdomāt šos jautājumus 
un iesaistīt arī pārējo sabiedrību šādai 
rīcībai.

 Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces 
pamatskolas skolotāja
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ĪSUMĀ
Latvijas dabas 
bagātības

Skrundas novada ļaudis aicināti 
piedalīties projektā “Latvijas dabas 
bagātības”. Projekta ietvaros Latvijas 
iedzīvotāji tiek aicināti saplūst fotogrā-
fijā ar savām īpašajām vietām Latvijas 
dabā vai arī pastāstīt par to, ko viņiem 
nozīmē Latvijas dabas bagātības. Pro-
jekta dalībniekiem ir jānofotografējas 
savā mīļākajā vietā Latvijas dabā, tajā 
nomaskējoties un ar to pēc iespējas 
labāk saplūstot. Fotogrāfiju piemērus 
var aplūkot un vairāk par to, kā projektā 
piedalīties, var uzzināt projekta mājasla-
pā: http://www.dabasbagatibas.lv/. Visas 
iesūtītās dabas bagātības tiks publicētas 
projekta mājaslapā un apkopotas īpašā 
Latvijas simtgades dabas deklarācijā. 
Jums ir iespēja ar saviem attēliem starp 
Latvijas dabas bagātībām iekļaut arī 
Skrundas puses skaistākās vietas. Attēlus 
var iesniegt gan projekta mājaslapā, gan 
publicēt Facebook, lietojot #DabasBaga-
tibas. “Latvijas dabas bagātības” ir neko-
merciāls Latvijas simtgades projekts. Tā 
virsmērķis ir apzināt Latvijas iedzīvotāju 
dabas bagātības un veicināt publisku dis-
kusiju par to nozīmi mūsdienu Latvijā. 

Spēka Diena 
Skrundas novadā

9.septembrī no pl.9.00- 16.00 Latvijā 
notiks spēka diena. Arī Skrundas novadā 
katru gadu ir iespēja pārbaudīt savas 
spēka spējas un šogad šāda iespēja ir 
trīs punktos - Skrundas vidusskolas, 
Nīkrāces un Rudbāržu sporta laukumos. 
Pasākuma mērķis ir rosināt sabiedrību 
domāt par veselīgu un aktīvu dzīves-
veidu, kā arī apzināties labas fiziskās 
formas nozīmi ikdienas dzīvē. Šogad 
Spēka Diena pieteiks sevi jaunā for-
mātā, PAPILDINOT PIEVILKŠANOS 
ar PIETUPIENIEM un PLANKU, lai 
dotu iespēju ikkatram PARĀDĪT SAVU 
SPĒKU. Nāc, mēs Tevi gaidīsim!

Pārstrādā 
lauksaimniecībā 
izmantotās plēves 

“GREEN WORLD” rūpnīca jau vairā-
kus gadus nodarbojas ar lauksaimniecībā 
izmantotās plēves (skābbarības gatavo-
šanai izlietotās ruļļu; bedru u.c. plēves), 
plastmasas (kanniņas; mucas u.c.) sa-
vākšanu un pārstrādāšanu. Uzņēmuma 
mērķis ir izveidot ilgtermiņa sadarbību 
ar Jums, nodrošinot lauksaimniecības 
atkritumu savākšanu no Jums, atlīdzinot 
ar samaksu (par 1 tonnu tiek maksāti 
10,00 eiro) un apliecinājumu, ka atkri-
tumi ir pilnībā pārstrādāti. Uzņēmums 
iesaka: ja ir uzkrājusies skābbarības ruļļu 
plēve vai pārklājamā plēve skābbarības 
bedrēm, izlietoto polipropilēna mine-
rālmēslu Big-Bag lielmaisi, plastmasas 
kannas vai mucas (PEHD, HDPE), kā 
arī kartona kastes, šāda veida atkritumi 
ir jāsavāc vienuviet. Plēves jāsaliek 
kaudzēs tā, lai atkritumu savākšanas 
mašīna varētu piebraukt pie kaudzes 
no sāniem un netraucēti iekraut kravas 
kastē. Lai vienotos par plēvju nodošanu, 
zvaniet 27077973 (Līga) vai rakstiet uz 
e-pastu liga@greenwplast.eu

Aicina Mākslas 
studija

Mākslas studija jauno darba cēlie-
nu uzsāks 8. septembrī plkst.15.00, 
Skrundā, Kalēju ielā 6, mākslas studijas 
telpās. Laipni aicināti gan esošie, gan 
jaunie studijas dalībnieki, gan lielie, 
gan mazie. Ja kāds vēl ir izdomājis, 
ka vēlas darboties mākslas studijā, tad 
laipni aicināti! Pieteikšanās joprojām 
turpinās! Sīkāka informācija- Dace 
Kudore, t.29581537.

Skrundas novada pašvaldības policija 
informē par notikumiem jūlijā un augustā

Neievēro saistošos noteikumus
Vairāki cilvēki brīdināti par par smēķēšanu autoostas teritorijā. Uzsāktas arī 

vairākas administratīvās lietvedības par privātīpašumu teritorijas nesakopšanu. 
Kādam vīrietim uzsāktas divas administratīvās lietvedības – viena par atrašanos 
stiprā alkohola reibumā pie veikala ,,Jumis”, otra par to, ka pie vīrieša atradās ci-
garetes bez akcīzes markām.Par alkohola lietošanu sabiedriskās vietās aizrādījumu 
vai administratīvo lietvedību saņēmuši vairāki iedzīvotāji. 

Rīkojas nelikumīgi
26.jūlijā tika konstatēta nelikumīga rakšana pašvaldības zemē. Vainīgā persona 

noskaidrota. 7.augustā saņemta informācija par to, ka Skrundas lielveikalā kāda 
sieviete nav samaksājusi par preci. Persona noskaidrota. 17.augustā naktī Skrundā 
veiktas huligāniskas darbības. Apgāztas sētnieku smilšu kastes, izbērts atkritumu 
konteiners, sabojāti apstādījumi, nolauzta apgaismojuma laterna pie kafejnīcas 
,,Jumis”. Vainīgās personas, trīs Skrundas nepilngadīgi jaunieši, noskaidroti. 
22.augustā no kāda Skrundas iedzvotāja saņemta informācija par to, ka pie viņa 
mājas ieradušies vairāki agresīvi noskaņoti vīrieši, kuri vēlas risināt jautājumu par 
parādsaistībām. Vīriešiem izskaidrojam, ka šādi jautājumi jārisina likumā noteik-
tajā kārtībā. 29.augustā kāds Skrundas iedzīvotājs nelikumīgi iekļuvis pašvaldības 
īpašumā ar mērķi sagādāt malku. 4.septembrī saņemta informācija par brīvdienās 
notikušām zādzībām veikalos “Elvi” un “Tops”. Abos gadījumos vainīgās personas 
noskaidrotas, informēta VP.

Saņem sūdzības
Šai laika posmā ticis brīdināts motobraucējs, par kuru saņemtas vairākas sū-

dzības skaļas un agresīvas braukšanas dēļ. Vairākas sūdzības saņemtas arī par 
nepieskatītiem suņiem. Īpašniekiem izskaidrota administratīvā atbildība. 3.augustā 
saņemtas vairākas sūdzības. Viena par to, ka kādu dzīvokli O. Kalpaka ielā nevēlas 
atstāt viens no svinību dalībniekiem. Šis viesis pārējiem kļuvis lieks, jo beigusies 
nauda. Savukārt Bērzu ielā pašvaldības dzīvoklī uzturējās nepiederošas personas. 
Noskaidrots, ka šīs personas tur atrodas ar dzīvokļa īrnieces ziņu, kura pati arī bija 
mājās. Iedzīvotāji raizējušies arī pie Skrundas zivsaimniecības dzirdētiem šāvieniem. 
Noskaidrots, ka zivsaimniecībā ir iegādāta gāzes trokšņu ierīce putnu aizbaidīšanai 
un tika izmēģināta. 9.augustā saņemta sūdzība, ka kādu pašvaldības ceļu sabojājusi 
lauksaimniecības tehnika. Vainīgā persona noskaidrota. 14.augustā sūdzība bija par 
kādu dzīvokli Kušaiņos, kur valdīja antisanitāri apstākļi. Veiktas pārrunas ar dzīvokļa 
īrniekiem. Nesaskaņas kaimiņu starpā risinātas O. Kalpaka ielā. 

Nedienas ar mājdzīvniekiem
Jaunmuižā no kūts pazuduši mājputni. Apstākļi tiek noskaidroti. Savukārt Smil-

gās pazudis dalmācietim līdzīgs suns. Sadarbībā ar Saldus dzīvnieku patversmes 
darbinieku Skrundas novadā tika izķerti 9 klaiņojoši kaķi, 1 suns un āpsis, kurš 
bija iemitinājies privātīpašumā. Suņa saimnieks, kurš suni atstājis vairākas nedēļas 
bez uzraudzības un barošanas, ir zināms un iepriekš tika brīdināts. Tiks uzsākta 
administratīvā lietvedība, kura paredz piedzīt pašvaldībai nodarītos zaudējumus 
par suņa nogādāšanu patversmē. Savukārt kāds suns Lielā ielā kaimiņus traucējis 
ar savu nemitīgo riešanu. Veiktas pārrunas ar suņa saimnieci. 15.augustā Rudbāržos 
iedzīvotāji sūdzējās par bitēm, kuras neļāva piekļūt garāžai. Uz bitēm neattiecas 
dzīvnieku labturības noteikumi, taču biteniekiem ir jāievēro attālumi, kādā apdzīvotā 
vietā jānovieto stropi. 23.augustā saņemta sūdzība par suni Sieksātē, kurš uzbrūk 
garāmgājējiem. 28.augustā saņemta sūdzība par to, ka nepieskatīts aitu ganāmpulks 
sabojājis sētās ganības. Uzsākta administratīvā lietvedība. 30.augustā saņemta 
informācija, ka kādās mājās Skrundas pagastā netiek pienācīgi aprūpēti divi suņi. 
Noskaidrots, ka suņi tiek baroti katru dienu, taču nav čipēti un vakcinēti.

Nodrošina kārtību 
29.jūlijā nodrošināta sabiedriskā drošība pašvaldības organizētajā pasākumā 

,,Griežam danci!”. Divi no skatītājiem bija tā saguruši, ka nespēja patstāvīgi pār-
vietoties un gulēja skatu laukumā pie estrādes. Nogādājot policijā, tika konstatēts 
pamatīgs reibums. 1.septembrī veikta pastiprināta satiksmes uzraudzība pie gājēju 
pārejām Skrundā.

Sadarbojas ar citiem dienestiem 
8.augustā kopā ar Skrundas komunālās saimniecības darbiniekiem veikta apseko-

šana kādā Saldus ielas dzīvoklī ūdens noplūdes dēļ. Konstatēts, ka ir veikts neliku-
mīgs pieslēgums ūdensvadam. Par notikušo paziņots valsts policijai (VP). Saņemta 
informācija par kādu ģimeni Skrundā, kur netiek pienācīgi aprūpēti bērni. Kopā ar 
Skrundas sociālā dienesta darbinieku veikta apsekošana, informācija neapstiprinās. 
16.augustā policijā vērsās kādas Skrundas privātmājas īrnieki, kuriem bija radušās 
nesaskaņas ar jauno mājas īpašnieku. Turpat tika uzieta nelikumīgi glabāta munīcija. 
Tā tika nodota VP. Saņemts iesniegums arī par kādas personas veselībai un dzīvībai 
izteiktiem draudiem. Informācija nodota VP. 22.augustā saņemta informācija, ka no 
mājām izgājis un nezināmā prombūtnē atrodas kāds nepilngadīgs jaunietis. Sadar-
bībā ar VP viņš tiek atrasts Kuldīgā un nogādāts krīžu centrā. 24.augustā saņemta 
informācija, ka dienu iepriekš Skrundā pie ,,Lielveikala” nozagts bērnu velosipēds. 
Vainīgā persona, kāds Skrundas iedzīvotājs, noskaidrota un velosipēds atgūts. In-
formācija par zādzību nodota VP. 31.augustā saņemta sūdzība par beigt vārnu, kura 
karājas elektrības vados pie dzelzceļa pārbrauktuves Skrundā. Informācija nodota 
attiecīgajiem dienestiem, vārna novākta.

Apseko teritoriju
Augustā apsekoti vairāki īpašumi Jaunmuižā, kur nav savlaicīgi nopļauti invazīvie 

augi - latvāņi. Nemot vērā, ka šogad veģetācijas periods ir iekavējies, vēl zemes 
gabalu apsaimniekotājiem ir laika to izdarīt.

Informāciju apkopoja 
Skrundas novada pašvaldības policijas inspektors Ģirts Miksons

Rudbāržu pagasts ziņo
Vēl jau vasara atmiņās mūs silda ar bijušiem un tikko izsapņotiem piedzīvojumiem 

un notikumiem. Ar padarītajiem darbiem esam centušies sakārtot vidi ap sevi un 
veidot kaut mazu daļiņu no kopējā pagasta tēla, jo šeit ir mūsu mājas un šeit svarīgi 
esam mēs visi, kas šeit dzīvojam, strādājam un vadām savas dienas. 

   Jubilejas iela posmā  gar 7. māju ir ieguvusi jaunu bruģa segumu. Vairākiem 
ceļiem ir sakārtotas izskalojuma vietas un atjaunots grants segums.

   Bērnu laukumi centrā ir kļuvuši daudz košāki un krāsaināki. Laukumos, cik iespē-
jams, ir salaboti flīžu celiņi, jo  šogad nav līdzekļu, lai varētu kādu celiņu nobruģēt.

   Esam izgatavojuši trepes uz avotiņu, kā arī sakārtojuši pašu avotiņu ūdens 
ņemšanai. Nedaudz esam sakārtojuši arī tā apkārtni, lai arī pati vide būtu patīkamāka 
un skaistāka.

   Tā kā pagasta mājai “Ceļmalas” gala siena bija avārijas stāvoklī,  veicām šīs 
sienas apmešanu un nokrāsošanu. Sakārtojām mājai logus un esam diviem dzīvokļiem 
un koridoram veikuši kosmētisko remontu. Vienam dzīvoklim jau ir jauns īrnieks. 
Piedāvāsim dzīvokļus tiem, kuri nav spējīgi nomaksāt ziemā par apkuri.

  Vasarā visas kapsētas tika sakoptas, notika arī kapu svētki.
  Seniori apmeklēja gan senioru saietu pie Usmas ezera Rendā, gan bija arī 

ekskursijā.
  Uz 1.septembri centrā notika rudens ziedu un dažādu krāšņumaugu izstāde. Bija 

arī ballīte “Atvadas vasarai”. 23.septembrī pl.10.00 aicinām visus tirgot gribētājus 
un pircējus uz Miķeļdienas gadatirgu. Tirgotājiem pieteikties pie kultūras darba 
organizatores Ineses pa t..28651944 vai pagasta pārvaldē pa t.29459089.

Informāciju apkopoja 
Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe

Aicina pieteikties talkai Kuldīgas Krauļu priedēs
2017.gada 16.septembrī plkst. 11.00 Kuldīgas Krauļu priedēs notiks Kul-

dīgas, Skrundas un Alsungas novadu biedrību un aktīvo iedzīvotāju talka.
Talka tiek organizēta kā turpinājums tradīcijai katru gadu vienā no novadiem 

tikties Alsungas, Kuldīgas un Skrundas biedrību un aktīvo iedzīvotāju pār-
stāvjiem neformālā un lietderīgā darbā – talkā. Krauļu priedes kā talkas vieta 
izvēlēta, lai sakoptu vienu no populārajām aktīvās atpūtas vietām Kuldīgā, kur 
katru gadu notiek dažādi sportiski pasākumi – skriešanas, velobraukšanas un 
orientēšanās sacensības. 

Biedrību pārstāvji un aktīvie iedzīvotāji aicinātas pieteikties talkai līdz 12.sep-
tembrim elektroniski http://ej.uz/NVOtalka vai pie talkas koordinatorēm: Linda 
(tālr. 29886960) un Santa (tālr. 26595587).

Talkošanai nepieciešamie maisi un cimdi būs nodrošināti. Tāpat visi talkotāji 
varēs piedalīties kopīgā talkas zupas vārīšanā, iepazīt dažādas biedrības un to 
darbu, kā arī iesaistīties citās aktivitātes. Dalībniekiem no Skrundas un Alsungas 
tiks nodrošināts transports nokļūšanai uz/no Krauļu priedēm.

Kuldīgas, Alsungas un Skrundas NVO talkas tradīciju 2015. gadā aizsāka 
biedrība „Mobilais izglītības centrs” ar mērķi veicināt komunikāciju, informā-
cijas apriti un sadarbību starp NVO, iedzīvotājiem un pašvaldību, kā arī veicināt 
labdarību, brīvprātīgo darbu un sabiedriskās iniciatīvas.

Šogad talku organizē biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar 
Kuldīgas novada pašvaldību un talkas norisi atbalstot arī Alsungas un Skrundas 
novadu pašvaldībām. 

Biedrība “Kurzemes NVO atbalsta centrs” ir sabiedriskā labuma organizācija, 
kuras mērķis jau 19 gadus ir veicināt sabiedrības aktivitāti un līdzdalības proce-
su norises Kurzemes reģionā. Biedrības darbu 2017.gadā atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja Linda Blīgzna 
Kurzemes NVO atbalsta centra aktivitāšu koordinatore

T.:29886960, e-pasts: linda.bligzna@kurzemesnvo.lv
www.kurzemesnvo.lv, facebook.com/kurzemesnvo

Atstumt vai atbalstīt?
Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. 

Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un 
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai 
labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī 
citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs. 

Pirmais solis projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku 
skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad 
plānošanas reģiona un SIA “SAFEGE Baltija” speciālisti, sadarbojoties ar reģiona 
pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē labākos 
risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai. 

Visi bērni ir mūsu bērni
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) datiem 

2017.gada janvārī Kurzemes reģionā bija 1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte, 
t.sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību un psihiskiem traucējumiem

Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī bērni, kuru tuvinieki nevar parūpēties par 
viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atkarības, vardarbība, pamešana 
novārtā un bērna vai vecāku veselības traucējumi, tāpēc viņi dzīvo aprūpes iestādēs. 
Atbalstīt nevis atstumt

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā uzskaitē ar dažādiem 
psihiskiem un uzvedības traucējumiem ir gandrīz 86 tūkstoši cilvēku, no tiem Kurze-
mē – 12 437. Jāatzīmē, ka pēc VDEĀK datiem šī gada sākumā Kurzemē tikai 3133 
personām ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem bija noteikta invaliditāte, no tiem 
522 cilvēkiem - 1. invaliditātes grupa, bet 2356 cilvēkiem - 2. invaliditātes grupa. 

Savukārt Valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) „Kurzeme” un tā sešās filiālēs 
2017. gada aprīlī dzīvoja 738 pieaugušie un bērni. Daudzi no tiem varētu dzīvot 
sabiedrībā, ja tiktu radīti tam piemēroti apstākļi un atbalsta sistēma dzīves vietā.  

Viena formula neder visiem
Šobrīd Kurzemē notiek individuāla vajadzību izvērtēšana 348 pilngadīgām per-

sonām ar garīga rakstura traucējumiem. Līdz aprīlim tika izvērtētas sociālo pakal-
pojumu vajadzības 277 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 126 bērniem, 
kas dzīvo bērnu namos. Šo izvērtējumu rezultāti tiks ņemti vērā izstrādājot iestāžu 
reorganizācijas plānus un deinstitucionalizācijas plānu sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanai pašvaldībās Kurzemē. 

Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras.  Kādā pašvaldībā piemērotākais 
risinājums būs dienas centri, grupu dzīvokļi, atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem, 
citās – aprūpe mājās vai atbalsts uzņēmējiem, kas nodarbinātu personas ar garīga 

rakstura traucējumiem vai cits variants. Iesaistītie “SAFEGE Baltija” speciālisti 
rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam nepieciešamo, gan meklē tieši 
katrai pašvaldībai un tās iedzīvotājiem piemērotāko sociālo pakalpojumu modeli. 

Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai piedāvātās idejas ir īstenojamas un atbilstošas. 
Notiks sabiedriskās apspriedes Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā, kuru laikā uzklausīsim 
jūsu viedokli, lai kopīgi rastu labākos risinājumus.

Projekts „Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā 
notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa. 

Vairāk: www.kurzemevisiem.lv 
Informāciju sagatavoja: SIA “SAFEGE BALTIJA” kurzeme_di@sagefe.lv
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2017. gada 27. jūlija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome deleģēja domes priekšsēdētāju 
Loretu ROBEŽNIECI un deputātu Aldi 
ZALGAUCKI dalībai LPS 28. kongresā 
un biedru sapulcē 2017. gada 18. augus-
tā, Alūksnē, un pārstāvniecībai Latvijas 
Pašvaldību savienības domē.

 Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības pedagogu profesionālās 
pilnveides programmu saskaņošanas 
komisiju šādā sastāvā: Inga FLUGRĀ-
TE – komisijas priekšsēdētāja, Dace 
GRĀVELE, Baiba EVERSONE.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu 
un radošo darbnīcu projektu izvērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā: Inga FLUGRĀTE 
– komisijas priekšsēdētāja, Dace GRĀ-
VELE, Gunta STEPANOVA, Zigurds 
PURIŅŠ, Kristīne VĒRDIŅA.

Dome izdarīja izmaiņas Skrundas 
novada pašvaldības interešu izglītības 
jautājumu, programmu izvērtēšanas 
un mērķdotācijas sadales kārtības ko-
misijā: atbrīvoja no komisijas locekļa 
pienākumiem Loretu ROBEŽNIECI, 
Osvaldu SULOJEVU un ievēlēja Baibu 
EVERSONI un Daci GRĀVELI. Dome 
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām 
komisijas sastāvs ir šāds: Gunta STEPA-
NOVA – komisijas priekšsēdētāja, Elīna 
LINKOVSKA, Inga FLUGRĀTE, Baiba 
EVERSONE, Dace GRĀVELE.

Dome izdarīja izmaiņas Skrundas 

novada pašvaldības pedagoģiski me-
dicīniskās komisijas sastāvā: ievēlēja 
Ingu FLUGRĀTI un noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām komisijas sastāvs 
ir šāds: Vineta VINGRE – komisijas 
priekšsēdētāja, Daina ĀBELE, Inga 
PUMPURIŅA, Rita BRŪDERE, Inga 
FLUGRĀTE. 

Dome izdarīja izmaiņas Skrundas 
novada pašvaldības starpinstitucionālās 
sadarbības komisijas sastāvā: atbrīvoja 
no komisijas locekļa pienākumiem Daci 
TRUKŠĀNI, Ingu PUMPURIŅU, San-
du DĒVITU un ievēlēja Anitu BUŠMA-
NI, Normundu EIHI, un noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām komisijas sastāvs 
ir šāds: Inga FLUGRĀTE – komisijas 
priekšsēdētāja, Antra EISAKA, Inga 
EIKINA, Anita BUŠMANE, Normunds 
EIHE.

Dome izdarīja izmaiņas Skrundas 
novada pašvaldības ceļu fonda komisijas 
sastāvā: atbrīvoja no komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas Ainaru PIĻECKI 
un ievēlēja Ilonu RĪTIŅU, Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāju, un 
Jāni BRŪVERI. Dome noteica, ka pēc 
izdarītajām izmaiņām komisijas sastāvs 
ir šāds: Guntis PUTNIŅŠ – komisijas 
priekšsēdētājs, Jānis BRŪVERIS, 
Ritvars STEPANOVS, Ilona RĪTIŅA, 
Dzintra VEĢE.

Dome izdarīja izmaiņas Skrundas 
novada pašvaldības darījumu ar lauk-
saimniecības zemi izvērtēšanas komi-
sijas sastāvā: atbrīvoja no komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas Ainaru 
PIĻECKI un ievēlēja Andreju SALMI-
NU. Dome noteica, ka pēc izdarītajām 
izmaiņām komisijas sastāvs ir šāds: 
Normunds DANENBERGS – komisijas 
priekšsēdētājs, Zane EGLĪTE, Andrejs 
SALMINS, Rihards VALTENBERGS, 
Inga FLUGRĀTE.

Dome  izveidoja Skrundas novada 
vēlēšanu komisiju 7 (septiņi) locekļu 
sastāvā un noteica Skrundas novada 
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu 
pieteikšanās termiņu līdz 2017. gada 
10.augustam (ieskaitot).

Dome iecēla Ditu ŅUŅĒVICU par 
Skrundas kultūras nama direktori ar 
01.08.2017., profesijas kods 1431 01.

Dome nolēma piešķirt līdzfinansēju-
mu projektam “Bērnu rotaļu un atpūtas 
laukuma iekārtošana Nīkrāces pagastā”, 
piedaloties Biedrības “Darīsim paši!” 
izsludinātajā atklāta konkursa projektu 
pieņemšanas 3. kārtā, Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam  19.2. 
pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējās 
izmaksas 14 105,22 EUR (četrpadsmit 
tūkstoši viens simts pieci eiro, 22 centi), 
fonda finansējums ir 90% no kopējām iz-
maksām, pašvaldības finansējums ir 10% 
no kopējām izmaksām. Dome atbalstīja 
projekta  līdzfinansēšanu 1410,52 EUR 
(viens tūkstotis četri simti desmit eiro, 
52 centi) apmērā no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem projekta apstiprināšanas 

gadījumā.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome pagarināja ar Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestu telpu 
(kopējā platība 71.2 m2) Kuldīgas ielā 
2, Skrundā, nomas līgumu uz 5 gadiem, 
saglabājot pašreizējos līguma nosacī-
jumus.

Dome izbeidza ar vienu personu, no-
slēgto šķūnīša nomas līgumu Skrundas 
novadā.

Dome nolēma sadalīt nekustamo 
īpašumu „Druviņas” Skrundas  pagas-
tā, atdalāmai zemes vienībai 0,2 ha 
platībā un uz tā esošai dzīvojamai ēkai 
ar saimniecības ēkām piešķīra jaunu 
nosaukumu un adresi „Kalndruvas”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3326. Zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0601 – individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme.

Dome nolēma izmainīt nekustamajam 
īpašumam „O. Kalpaka Rudbāržu pa-
matskola”, Rudbāržos, adresi un nosau-
kumu uz adresi un nosaukumu Liepu iela 
7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324.

Dome noteica 36,00 ha platībā zemes 
vienības daļai „Stabiņi” Skrundas pa-
gastā lietošanas mērķi - 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 

projekta lietu par nekustamo īpašumu 
„Vecmūrnieki” Nīkrāces pagastā zemes 
vienībai sadalīšanai. Dome piešķīra at-
dalāmai zemes vienībai 6,11 ha platībā 
nosaukumu „Kalnmūrnieki”, zemes vie-
nības  lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, un atstāja paliekošai 
zemes vienībai 2,98 ha platībā, nosau-
kumu „Vecmūrnieki”. Zemes vienības  
lietošanas mērķis – 0201 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Dome uzņēma bilancē par kadastrālo 
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda dzīvokli Pērkona ielā 
11-2, Skrundā.

Dome nolēma nojaukt Tirgus pavil-
jonu un tualetes ēkas Ventas ielā 14, 
Skrundā.

Dome izbeigs ar vienu personu Skrun-
das novadā, noslēgto zemes un garāžas 
nomas līgumu ar 01.08.2017. 

Dome sadalīs nekustamo īpašumu 
„Mārsili”, Rudbāržos, un atdalāmai ze-
mes vienībai 1 ha platībā piešķirs jaunu 
nosaukumu „Pīlādžogas”. Zemes vie-
nības lietošanas mērķis – 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome sadalīs nekustamo īpašumu 
„Mežmājas” Nīkrāces pagastā un atda-
lāmai zemes vienībai 4,6 ha platībā pie-
šķirs jaunu nosaukumu „Meža Ūlupi”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
– zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.2017.gada 24. augusta domes sēde

Administratīvie 
jautājumi

Dome atbrīvoja Ainaru PIĻECKI no 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas locekļa pienākumu pildīšanas 
un komitejā ievēlēja deputātu Andreju 
SALMINU. 

Dome nolēma piedalīties Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(turpmāk – ELFLA) atklāta konkursa 
projektu pieteikumu pieņemšanas 3. 
kārtas Lauku attīstības programmas 
2014-2020.gadam 19.2 pasākuma “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā 
ar projektu “Tūrisma informācijas cen-
tra izveide Skrundas novadā”. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir 30000.00 EUR 
(trīsdesmit tūkstoši euro, nulle centi). 
ELFLA finansējums ir 90% no attieci-
nāmajām izmaksām, kas ir 27000.00 
EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro, 
nulle centi), pašvaldības finansējums 
ir 10% no attiecināmajām izmaksām, 
kas ir 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, 
nulle centi).

Šai pašā fondā dome startēs ar projek-
tu “Skrundas novada Tūrisma informāci-
jas centra aprīkojuma iegāde”. Projekta 
attiecināmās izmaksas ir 30000.00 EUR 
(trīsdesmit tūkstoši euro, nulle centi). 
ELFLA finansējums ir 90% no attieci-
nāmajām izmaksām, kas ir 27000.00 
EUR (divdesmit septiņi tūkstoši euro, 
nulle centi), pašvaldības finansējums ir 
10% no attiecināmajām izmaksām, kas 
ir 3000.00 EUR (trīs tūkstoši euro, nulle 
centi). Šai pašā fondā dome startēs ar 
projektu “Skrundas Jaunatnes iniciatīvu 
centra vietējās teritorijas uzlabošana 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”. 
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 

30000.00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, 
nulle centi). ELFLA finansējums ir 90% 
no attiecināmajām izmaksām, kas sa-
stāda 27000.00 EUR (divdesmit septiņi 
tūkstoši euro, nulle centi), pašvaldības 
finansējums ir 10% no attiecināmajām 
izmaksām, kas sastāda 3000.00 EUR 
(trīs tūkstoši euro, nulle centi). Šai pašā 
fondā dome startēs ar projektu “Vides 
objektu izgaismošana un pilsētvides 
elementu uzstādīšana Skrundas novadā”. 
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 
15000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši 
euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 
90% no attiecināmajām izmaksām, kas 
ir 13500.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši 
pieci simti euro, nulle centi), pašvaldības 
finansējums ir 10% no attiecināmajām 
izmaksām, kas ir 1500.00 EUR (viens  
tūkstotis pieci simti euro, nulle centi).

Dome nolēma piešķirt līdzfinansēju-
mu ELFLA atklāta konkursa projektu 
pieteikumu pieņemšanas 3. kārtas Lau-
ku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam 19.2. pasākuma „Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanā projek-
tam “Saldus ielas dzīvojamā masīva 
iekšpagalma labiekārtošana Skrundā”. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda 
11960.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši 
euro, nulle centi). ELFLA finansējums 
ir 10764.00 EUR (desmit tūkstoši sep-
tiņi simti sešdesmit četri tūkstoši euro, 
nulle centi) (90% no attiecināmajām 
izmaksām), līdzfinansējums ir 1196.00 
EUR (viens tūkstotis viens simts deviņ-
desmit seši euro, nulle centi) (10% no 
attiecināmajām izmaksām) un atbalstīja 
projekta līdzfinansēšanu 1196.00 EUR 
(viens tūkstotis viens simts deviņdes-
mit seši euro, nulle centi) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 

apstiprināšanas gadījumā.
Dome nolēma piešķirt līdzfinansē-

jumu šīs pašas programmas projekta 
“Skrundas novada amatiermākslas 
kolektīvu mēģinājumu kvalitatīva nod-
rošināšana un materiālu tehniskās bāzes 
uzturēšana” realizācijai. Projekta kopē-
jās izmaksas ir 12425.00 EUR (divpad-
smit tūkstoši četri simti divdesmit pieci 
euro, nulle centi). ELFLA finansējums ir 
11182.50.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši 
viens simts astoņdesmit divi euro, piec-
desmit centi) (90% no attiecināmajām 
izmaksām), līdzfinansējums ir 1242.50 
EUR (viens tūkstotis divi simti četrdes-
mit divi euro, piecdesmit centi) (10% no 
attiecināmajām izmaksām) un atbalstīja 
projekta līdzfinansēšanu 1242.50 EUR 
(viens tūkstotis divi simti četrdesmit 
divi euro, piecdesmit centi) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 
apstiprināšanas gadījumā. 

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.8.2/8 
no 08.08.2017. par nekustamā īpašuma 
Ventas ielā 1A, Skrundā, Skrundas no-
vadā, izsoli (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.).

Dome nolēma izslēgt Ati GRAUDI-
ŅU no Skrundas novada pašvaldības 
medību koordinācijas komisijas sastāva 
un tajā ievēlēja Klāvu GRĀVELI. Dome 
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām 
pašvaldības medību koordinācijas komi-
sijas sastāvs ir šāds: Guntis PUTNIŅŠ – 
komisijas priekšsēdētājs, Rudīte KRON-
LAKA, Harijs AIGARS, Normunds 
LĀCĪTIS, Gunta FREIMANE, Rihards 
VALTENBERGS, Klāvs GRĀVELIS. 

Dome nolēma izslēgt Aldi BALODI 
no Skrundas novada pašvaldības dzī-
vokļu komisijas sastāva un tajā ievēlēja 
Ritvaru STEPANOVU. Dome noteica, 
ka pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības 
dzīvokļu komisijas sastāvs ir šāds: Anda 

VĪTOLA – komisijas priekšsēdētājs, 
Inga FREIMANE, Normunds EIHE, 
Uldis ZARIŅŠ, Ilona RĪTIŅA, Dzintra 
VEĢE, Ritvars STEPANOVS.

Dome nolēma ievēlēt Skrundas nova-
da vēlēšanu komisijā Ingu FLUGRĀTI, 
Rutu NEILANDI, Ivetu GRĀVELSONI, 
Māri BENEFELDU, Evu NUDIENU, 
Rudīti KRONLAKU, Normundu DA-
NENBERGU.

Dome atbrīvoja Ilonu RĪTIŅU no 
Skrundas novada Bāriņtiesas locekļa 
pienākumu pildīšanas ar 01.09.2017. un 
par Skrundas novada bāriņtiesas locekli 
darbam Nīkrāces pagastā ievēlēja Daci 
MICKUS.

Dome apstiprināja Oskara Kalpaka 
Rudbāržu sākumskolas nolikumu.

Dome nolēma likvidēt Skrundas 
novada Oskara Kalpaka Rudbāržu sā-
kumskolu,  juridiskā adrese Liepu iela 
7, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324 ar 2018.gada 1.martu.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības Oskara Kalpaka Rudbāržu 
sākumskolas amatu sarakstu ar 2017.
gada 01.septembri.

Citi jautājumi
Dome nolēma paaugstināt Skrun-

das novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs launaga maksu uz 0.50 EUR 
(nulle euro, piecdesmit centi) ar 2017.
gada 01.septembri, kā arī paaugstināt 
Skrundas novada vispārējās izglītības 
iestādēs launaga maksu uz 0.60 EUR 
(nulle euro, sešdesmit centi) ar 2017.
gada 01.septembri.

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome pagarināja ar vienu personu 
telpu  nomas līgumu Skrundas novadā uz 
vienu gadu, nosakot telpu nomas maksu 
EUR 1.14 (viens euro, četrpadsmit centi) 

par  1m2 mēnesī un PVN. 
Dome nolēma izstrādāt nekustamā 

īpašuma Zibens ielā 13, Skrundā, Skrun-
das novadā, zemes ierīcības projektu 
zemes vienības sadalīšanas dēļ.

Dome apstiprināja SIA „Nekustamo 
Īpašumu Serviss” izstrādāto zemes 
ierīcības projekta lietu par nekustamā 
īpašuma „Stabiņi”, Skrundas pagastā, 
Skrundas novadā, zemes vienības sa-
dalīšanu un piešķīra atdalāmai zemes 
vienībai 36.0 ha platībā nosaukumu 
„Laukstabiņi”, Skrundas pagasts, Skrun-
das novads. Zemes vienības  lietošanas 
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Dome atstāja paliekošai zemes vienībai 
65.1 ha platībā nosaukumu „Stabiņi”, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads. Ze-
mes vienības  lietošanas mērķis – 0201 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Dome piešķīra VAS „Latvijas dzelz-
ceļš” piederošai ēkai, kura atrodas uz ze-
mes vienības Stacijas ielā 4A, Skrundā, 
Skrundas novadā, adresi Stacijas iela 4A, 
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.

Dome sadalīja nekustamo īpašumu 
„Ausmas” Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā un atdalāmai zemes vienībai 0.1 
ha platībā un uz tā esošai ēkai piešķīra 
jaunu nosaukumu un adresi „Ausmiņas”, 
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 
Zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 
apbūve.

Dome nolēma demontēt ar spridzinā-
šanas metodi ēkas „Mežainē”, Raņķu 
pagastā, Skrundas novadā.

Dzīvokļu jautājumi
Dome nolēma anulēt 4 personām dek-

larētās dzīvesvietas Skrundas novadā.

2017.gada 20.jūlija domes ārkārtas sēde
Administratīvie jautājumi
Dome nolēma izbeigt deputāta pilnva-

ras Ainaram PIĻECKIM un apstiprināt 
deputāta pilnvaras Jānim BRŪVERIM. 

Dome izdarīja šādas izmaiņas Skrun-
das novada pašvaldības finanšu ko-
mitejas sastāvā: atbrīvoja no finanšu 
komitejas locekļa pienākumu pildīšanas 
Ainaru PIĻECKI un  apstiprināja finanšu 
komitejā Jāni BRŪVERI.

Dome nolēma daļēji apmierināt 
Raimonda REINKOPA iesniegumu un 
Skrundas novada pašvaldības vārdā 
izteikt Raimondam REINKOPAM 
rakstveida atvainošanos par nepamatota 
lēmuma pieņemšanu, noraidīja Rai-
monda REINKOPA lūgumu par morālā 
kaitējuma un zaudējumu atlīdzinašanu.

Dome izbeidza darba tiesiskās at-
tiecības ar Nīkrāces pakalpojumu pār-

valdes vadītāju Benitu LIELĀMERI ar 
21.07.2017., pamatojoties uz “Darba 
likuma” 100. panta pirmo daļu,

un par Nīkrāces pakalpojumu pārval-
des vadītāju iecēla Ilonu RĪTIŅU, profe-
sijas kods 1112 31, slēdzot darba līgumu 
uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes 
laiku uz trīs mēnešiem, un  atļāva Ilonai 
RĪTIŅAI savienot amatu ar Skrundas 
novada Bāriņtiesas locekļa pienākumu 

pildīšanu līdz brīdim, kamēr tiek izbeigts 
viņas Bāriņtiesas locekļa statuss.

Dome saskaņoja Skrundas novada 
pašvaldības ceļu fonda komisijas sa-
stāvu: Guntis PUTNIŅŠ – komisijas 
priekšsēdētājs, Ilona RĪTIŅA, Ritvars 
STEPANOVS, Ainars PIĻECKIS, 
Dzintra VEĢE. 

Dome saskaņoja Skrundas novada 
pašvaldības dzīvojamā fonda apsaim-

niekošanas komisijas sastāvu: Ritvars 
STEPANOVS, Dzintra VEĢE, Ilona 
RĪTIŅA, Kaspars DZENIS, Uldis 
ZARIŅŠ.

Dome saskaņoja Skrundas novada 
pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāvu: 
Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētā-
ja, Inga FREIMANE, Normunds EIHE, 
Uldis ZARIŅŠ, Ilona RĪTIŅA, Aldis 
BALODIS, Dzintra VEĢE.
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Notikumu kalendārs
Skrundā

15.septembrī pl.19.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Vaiņodes 
amatierteātra”Kuratieši” izrāde - A. Niedzviedzis “Trīsarpus atraitnes”. Reži-
sore - Inga Ezeriete. Ieeja bez maksas.

No 15.septembra līdz 6.oktobrim Skrundas kultūras nama mazajā zālē 
apskatāma mākslinieka Kārļa Dazarta darbu izstāde.

30.septembrī pl.22.00 Skrundas kultūras namā Disko nakts. Ieejas maksa 
– no pl. 22.00 – 23.00 EUR 4.00; pēc tam - EUR 5.00. Tiem, kas būs ģērbu-
šies disko tērpos, ieejas maksa EUR 3.00. Galdiņus rezervēt pa t. 63331556; 
28327883.

No 23.- 30.septembrim Eiropas sporta nedēļas Latvijā pasākumi Skrundā.
30.septembrī velobrauciens “Pretī zelta rudenim”. Tikšanās pl.11.00 pie 

Skrundas kultūras nama.

Rudbāržos
9.septembrī no 10.00-16.00 Rudbāržu sporta laukumā Spēka diena. (Sliktos 

laika apstākļos sporta zālē).
15.septembrī pl.18.00 Rudbāržu jauniešu klubiņā veidosim katrs pats savas 

grāmatzīmes.
23.septembrī pl.10.00 pie Rudbāržu kultūras nama Miķeļdienas gadatirgus. 

Pasākuma laikā būs andele, atrakcijas, darbosies jauniešu radošās darbnīcas, 
Laimes aka. Aicinām amatniekus, zemniekus un individuālos uzņēmējus pie-
dalīties gadatirgū ar savu produkciju, piesakoties pa t.28651944.

Raņķos
27.septembrī pl.14.00 pagasta bibliotēkā pasākums “Vasara burciņā”.

Aicinām padalīties ar saviem konservējumiem, receptēm.
6.oktobrī pl.19.00 pasākumu zālē Senioru vakars. Godināsim jaunos pen-

sionārus.

Nīkrācē 
8.septembrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā tikšanās ar raktinieci Daci 

Judinu un viņas dzīvesbiedru Arturu Nīmani.
21.septembrī pl.14.30 izrāde bērniem “Burunduka tv šovs”.

Bibliotēku ziņas
Antuļu bibliotēkā

20.septembrī pl.10.00 Jaunmuižas 
pamatskolas zālē Antuļu bibliotēka 
sadarbībā ar Skrundas bērnu bibliotēku 
aicina uz tikšanos ar bērnu dzejnieci, 
rakstnieci Māru Cielēnu.

20.septembrī pl.17.00 tikšanās ar 
dzejnieku, mūziķi, iemīļotu dziesmu 
autoru Guntaru Raču. Ieeja bez maksas.

Visu septembri foto izstāde “Jaun-
muižnieki skolas gaitās”. 

Rudbāržu bibliotēkā
Līdz 10.septembrim izstāde „Pin 

bērzu pīnes vasara”. Lijai Brīdakai – 85.
No 11.-19.septembrim Latvija Harija 

Krūzes bildēs un dzejoļos.
18.septembrī tikšanās ar dzejnieku 

Hariju Krūzi „Es sapnī lidoju…” 
Skrundas bērnu bibliotēkā
13.septembrī no 14.00-17.00 „Dzejo-

ļu darbnīca” sev tuvu un mīļu  dzejolīti 
ietērpsim skaistā zīmējumā.

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

19.septembrī „Es tev dāvinu …
dzeju”. Pasākums Skrundas pilskalnā 
uz skatu platformas.  Dzejoļu darbnīcā 
izlolotie dzejolīši lai skan Skrundai un 
Ventai. (nelabvēlīgu laika apstākļu ga-
dījumā pasākuma datums tiks mainīts).

No 11.- 22.septembrim „Visa laba 
labībiņa”, aicinām mūsu lasītājus pie-
dalīties viktorīnā par labību.

No 11.- 22.septembrim informatīva 
izstāde „Kā izaug maizīte?”.

20.septembrī  Skrundas vidusskolas 
3. un 4. klašu skolēnu tikšanās ar dzej-
nieci un rakstnieci Māru Cielēnu.
Skrundas pilsētas 
bibliotēkā

20.septembrī  sadarbībā ar Antuļu 
b-ku tiek organizēts dzejas dienas pa-
sākums kopā ar dzejnieku un mūziķi 
Guntaru Raču. Pasākums notiek Antuļu 
bibliotēkā 20.septembrī plkst.17.00. 
Autobuss uz Antuļiem kursēs plkst.16.30 
no Skrundas kultūras nama. Pieteik-
ties Skrundas pilsētas bibliotēkā pa 
t.63331552 vai 29398574(Gunita).

Raņķu bibliotēkā
Līdz 29.septembrim literārā izstāde 

„Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85”.
20.septembrī Raņķu bibliotēkas lasī-

tāji aicināti apmeklēt  Antuļu bibliotēkas 
rīkoto dzejas dienu pasākumu - Dzejas 
dienas Jaunmuižā kopā ar Guntaru Raču. 
Braucienam pieteikties personīgi biblio-
tēkā vai pa t.226158290 (Zane).

Aicina pieteikties vides gidu apmācībām
Laikā posmā no 2017.gada 19.oktobra līdz 2018.gada 30.novembrim Kurzemes 

plānošanas reģions sadarbībā ar Vides gidu asociāciju organizē Kurzemes vides gidu 
apmācības. Apmācību programma paredz sešas trīs dienu apmācību sesijas Kurzemē 
(vidēji katru otro mēnesi), kā arī praktisko divu dienu vizīti Lietuvā. Apmācību 
mērķis ir paaugstināt gidu izpratni, prasmes un zināšanas par vides interpretāciju 
un tās darba metodēm un vides gidu pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Apmācību sesiju galvenās tēmas ir šādas: vides interpretācija un tās 
pamatprincipi, vides pasākumu plānošana, organizēšana un vadīšana, dažādās mērķa 
grupas, to vajadzības un psiholoģija, vides interpretācija cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām un problēmsituāciju risināšana, vides interpretācija bērniem un jauniešiem, vides 
interpretācijas pasākumu reklamēšana, t.sk. žurnālistu ieinteresētības panākšana un 
vides interpretācijas izstrādes veidošana. Praktiskās mācību vizītes Lietuvā ietvaros 
paredzēta līdzdalība konferencē par tūrisma infrastruktūras un produktu pielāgošanu 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un Lietuvas dabas tūrisma objektu apmeklējumi. 
Apmācību organizēšanas izdevumus, t.sk. dalībnieku nakšņošanas un ēdināšanas 
izdevumus, kā arī ārvalstu ceļa un nakšņošanas izdevumus mācību braucienam uz 
Lietuvu, sedz Kurzemes plānošanas reģions no INTERREG Latvijas-Lietuvas prog-
rammas projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem (UniGreen)” līdzekļiem. Lai 
pieteiktos, interesenti aicināti sūtīt pieteikuma vēstuli un CV uz e-pastu: alise.luse@
kurzemesregions.lv. Plašāka informācija par apmācību programmu un pieteikšanās 
kārtību Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā (http://www.kurzemesregions.lv/
projekti/Latvijas_-_Lietuvas_programma/Unigreen).

Alise Lūse, 
Kurzemes plānošanas reģiona UniGreen projekta vadītāja, 

t.26567874

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” aicina 
pievērst uzmanību satiksmes organizācijas izmaiņām 

Parka ielas un Kalēju ielas krustojumā Skrundas pilsētā.
 

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
piedāvā šādus pakalpojumus:

- Vieglo un kravas automašīnu, piekabes noma;
- Traktortehnikas noma, dažādu agregātu noma;
- Pacēlāja noma;
- Mobilās tualetes noma;
- Dūmvadu, dūmeju tīrīšana, logu montāža, dažādi re-

montdarbi;
- Teritorijas apzaļumošana, sakopšana;
- Santehniķa, metinātāja, elektriķa pakalpojumi;
- Ūdens skaitītāju maiņa, plombēšana un verifikācija;
- Kopēšana, laminēšana, dokumentu iesiešana spirālē.

Sīkāka informācija mājas lapā www.sks.lv, pa t.63331258 
vai SIA “Skrundas komunālā saimniecība” birojā Stūra ielā 
7, Skrundā.

 Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ANASTASIJA ABDULLAJEVA 28.01.1923. 05.07.2017.
ARVĪDS DZELZS 16.06.1943. 08.07.2017.
GUNĀRS PĒTERSONS 14.07.1946. 07.07.2017.
ASTRA JEGORŠINA 31.08.1945. 11.07.2017.
GAIDA RUTKA 16.07.1952. 12.07.2017.
LĪVIJA NEIMANE 21.10.1922. 15.07.2017.
JURIS SAULGRIEZIS 07.12.1936. 19.07.2017.
RASMA OTTO 02.06.1934. 28.07.2017.
MILDA JURŠEVSKA 10.11.1924. 02.08.2017.
LĪVIJA RATIŅA 15.04.1940. 04.08.2017.
EDVĪNS GRUNDBERGS 12.12.1943. 04.08.2017.
VILMA ANNA MALKCIRTE 11.08.1938. 10.08.2017.
ALMA ZANKOVSKA 01.12.1933. 13.08.2017.
ARTŪRS VĪĶIS 22.02.1988. 13.08.2017.
VIKTORS SKABOVIČS 14.11.1943. 24.08.2017.
BIRUTA VENTNIECE 20.12.1949. 29.08.2017.
IMANTS FINAGEJEVS 10.09.1958. 30.08.2017.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Jūlija un augusta mēnesī Skrundas novadā reģistrēti 7 jaundzimušie: 3 meitenītes - 

Dženija Līga, Ksenija un Kadrija - un 4 puisīši – Olivers, Olafs, Emīls un Raimonds.

Lai dienas pilnas mīlestības
un prieka vecākiem un mazulīšiem!

Laulību Skrundas muižā, kultūras namā un citur ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
reģistrējuši 26 pāri, no kuriem četri - mūsu novada pāri. 

Mūžībā pavadīti 17 mūsu novada iedzīvotāji:

Pateicība
Rudbāržu pagasta 

pensionāri saka lielu 
paldies sociālajai 

darbiniecei Guntai Stibai
un šoferītim Jurim par 

interesanti noorganizēto 
ekskursiju un laipno 

attieksmi.

Es ieeju rudenī, 
Vēsajās salnās,
Dāliju un gladiolu smaržās,
Gājputnu klaigās 
Un savā skolā.
Sākoties jaunam darba cēlienam, 

skolēniem novēlam saglabāt 1.sep-
tembra un mācību sākuma līksmību, 
zināšanu kāri un darba prieku visa 
mācību gada garumā. Vecākiem un 
izglītības iestāžu darbiniekiem - pa-
cietību un izturību, sapratni un mī-
lestību, palīdzot mūsu bērniem kāpt 
grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā!

Lai drošības sajūta un liela at-
klājuma prieks pavada mūsu skolas 
pirmklasniekus: Andreju Krūzēnu,

Jāni Brūveri, Evelīnu Lāci un 
Kristiānu Sniķeri!

Nīkrāces pakalpojuma pārvalde

Aizvadīta bērnu dienas nometne “Vasaras 
skoliņa” Nīkrācē

No 21. līdz 25. augustam Nīkrāces pagastā norisinājās bērnu dienas nometne 
„Vasaras skoliņa”, ko īstenoja biedrība „Ventas krasti”. Šī bija otrā lielākā dienas 
nometne šovasar. Nometnē darbojās 30 pagasta bērni.

Četrās nometnes dienās bērni apguva un pilnveidoja radoši noderīgas prasmes un 
sadzīves iemaņas. Bērni darbojās dažādās rokdarbu tehnikās- dekupēja trauciņus, 
lēja sveces, gatavoja ziepītes, līmēja kartiņas, izgatavoja magnētiņus, rokassprādzes, 
matu rotas, atslēgu piekariņus, krāsoja  glezniņas un aplicēja zīmējumus, veidoja 
traukus no ģipša, sportoja un mācījās gatavot ēst ne tikai sev, bet arī pārējiem no-
metnes dalībniekiem.

Ar nepacietību gaidītas bija„Saldumu fabrikas” nodarbība. Tajā  dalībnieki 
iemācījās gatavot sēklu griljāžu un „ Rafaello”.  Neiztrūka pārrunas par drošību, 
pieklājību un personīgo higiēnu. Noslēgumā ikviens interesents varēja apskatīt izstādi 
no izveidotiem darbiem, dalībnieki baudīja svētku kliņģeri un arbūzu.

Tā kā pēdējā dienā laika apstākļi mūs nelutināja, tad Nīkrāces kultūras darba 
organizatore Inga Ezeriete bija sagatavojusi bērniem piknika vietu turpat Atpūtas 
centra verandiņā. Nometnes dalībnieki izbaudīja pilnvērtīgu piknika atmosfēru, cepot 
desiņas. Bērni par atmiņu no kopā pavadītā laika saņēma diplomus.

Paldies nometnes brīvprātīgajiem palīgiem Andai Vītolai, Ingai Ezerietei, Santai 
Knopkenai, Jolantai Graumanei, Sintijai Stepiņai un Anetei Bivbānei par palīdzību 
nodarbību vadīšanā.

Nometnes dalībnieku un vadītāju vārdā pateicība Nīkrāces pagasta pārvaldes vadī-
tājai  Ilonai Rītiņai un šoferim Vilnim Eglītim par bērnu nogādāšanu uz nodarbībām.

Šī bija šogad pēdējā radošā bērnu dienas nometne. Kopumā pa visu vasaru no-
metnēs dalību ņēma 129 bērni.

Paldies visiem radošiem bērniem, kas piedalījās nometnēs, paldies vecākiem, 
kas mums uzticējās un paldies finansiāliem atbalstītājiem! Lai notikumiem un 
piedzīvojumiem bagāts Jaunais mācību gads ikvienam! Uz tikšanos nākamvasar!

Projektu finansiāli atbalsta AB Banka un Skrundas novada pašvaldība (līguma 
Nr. 2.6.3/92/2017).

Informāciju sagatavoja: Inese Ivāne, nometnes vadītāja
Foto: Inga Ezeriete
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