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Gunta Stepanova, Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas vadītāja

Klāt septembris. Bet atmiņās vēl gribas 
kavēties aizejošajā vasarā, ko tik ļoti 
gaidījām. Par to mums atgādinās Līgo 
vakara dziesmu karuselis, amatierteātru 
festivāls „Spēlēju, dancoju”, sporta 
pasākumi, ekskursijas un noteikti jau ka-
tram kāds labi padarīts darbs un patīkams 
atpūtas brīdis. 

Vai redzat mākoņus parādāmies debess 
jumā arvien vairāk un vēja brāzmas pūšam 
arvien niknāk? Jā, tās ir pirmās pazīmes, 
ka tuvojas septembris.

Neskumsim par aizvadīto vasaru, jo 
katram gadalaikam ir savs skaistums! 
Rudens pie mums atnāk ar oranžajiem 
pīlādžu ķekariem, krāsainajām asterēm, 
dālijām un bagāto rudens ražu, un krāsaino 
lapu dauzveidību.

Skolās septembris sākas ar jaunu darba 
cēlienu. Priecājos, ka, kopīgi strādājot 
novada domes deputātiem, domes dar-
biniekiem un skolu kolektīviem, izdevies 
saglabāt visas novada skolas.

3.septembrī skolu telpas piepildīs 
skolēnu čalas un smiekli. Skolēniem tas 
būs prieks par satikšanos ar draugiem, 
klasesbiedriem, cerība uz kaut ko jaunu 
un vēl nebijušu skolas dzīvē. Pirmklas-
niekiem tā būs jauna, nezināma pasaule, 
un tāpēc skolotājiem jāpieliek daudz pūļu, 
lai iedrošinātu, nomierinātu, reizēm arī 
palīdzētu notraukt nedrošības asariņu. 
Skolotājiem dzīves gads bieži vien tiek 
skaitīts ar jauno mācību gada sākumu. Tas 
atnāk ar cerībām par labiem, atsaucīgiem 
skolēniem, uz algas pielikumu, saprātīgu 
izglītības reformu. Skolotājiem tas būs 
jauns darba cēliens, kura laikā jāprot 
motivēt skolēni apgūt jaunas ķīmijas, 
fi zikas un matemātikas formulas, izlasīt 
jaunus literārus darbus, iemācīties jau-
nus faktus vēsturē un ģeogrāfi jā, apgūt 
svešvalodu līkločus, bet visam pāri apgūt 
dzīves prasmes- darboties grupā, izvērtēt 
savu veikumu, veidot pasākumus un 
piedalīties tajos. Nebūt novērotājam un 
kritizētājam, bet aktīvi darboties. 

Vecākiem skolas sākums uzliek savu 
atbildības nastu- jārūpējas, lai skolēni 
laikā ierastos skolā, lai skolēns veiktu 
savas mājas darbus. Mans aicinājums – 
vecāki, atradīsim laiku, lai kopā izrunātu 
dienā paveikto, veiksmes vai arī dienas 
neveiksmes! Centīsimies rast kopēju 
risinājumu, jo Jūsu atbalsts un padoms 
skolēnam ir ļoti nepieciešams! Necen-
tieties uzreiz nosodīt, bet mēģiniet rast 
risinājumu katrai situācijai! Sadarbojieties 
ar skolotājiem, esiet biežāki viesi skolās, 
ejiet ar saviem priekšlikumiem, tikai tā 
es redzu kopēju sadarbību - skolotājs - 
skolēns un vecāki. 

Atcerēsimies Ata Kronvalda vārdus: 
„Katra īsta tautskola ir Gaismas pils, un 
katrs īsts skolotājs – pilskungs gaismas 
valstī”!

Šis laiks rosina mūs visus – skolotājus, 
skolēnus un vecākus - būt īsteniem 
saimniekiem savā Skolā, kopīgi meklēt 
inovatīvus risinājumus un atbildīgi 
strādāt, domājot par tradīciju saglabāšanu 
un kopšanu un jaunas izglītības vides 
radīšanu.

Novēlu, lai jaunajā mācību gadā ikvi-
enam ir pacietība, nenogurstoša zinātkāre, 
izturība un veselība! Veiksmīgu jauno 
mācību gadu!

Uz jaunā mācību gada sliekšņa
Katrs jauns mācību gads atnāk 

ar jauniem piedāvājumiem. Arī šis 
nav izņēmums. Skrundas novada 
skolas ir gatavas jaunajam darba 
cēlienam un ar nepacietību gaida 
savus skolēnus. 
Veikti remontdarbi

Vasarā visās novada skolās veikti 
sagatavošanās darbi jaunajam mācību 
gadam. Jaunmuižas pamatskolā 1. 
klases telpā nomainīts grīdas segums, 
daļēji kosmētiski izremontēti gaiteņi, 
rotaļlaukumos atjaunots krāsojums.

Nīkrāces pamatskolā kosmētisko 
remontu piedzīvojušas vairākas klašu 
telpas, arī koridori. Nelieli, bet neatli-
ekami remonti veikti skolas virtuvē. 
Iegādātas sanitārajām prasībām 
atbilstošas mēbeles piecgadīgo bērnu 
pirmsskolas grupiņā, un arī 1. klases 
audzēkņus skola sagaidīs ar jaunām 
mēbelēm. Savukārt mūzikas skolā 
bez grīdas remonta ir nomainītas arī 
ūdens notekcaurules.

O.Kalpaka Rudbāržu pamats-
kola būtiski mainījusi svešvalodu 
un latviešu valodas kabinetu un 
sociālā pedagoga darba telpas izskatu, 
remontēti arī ēku jumti.

Rudbāržu internātpamatskolas 
– rehabilitācijas centra darbinieki 
pārsvarā domājuši par internāta 
is tabiņu sagatavošanu jauna-
jam mācību gadam, kosmētiski 
remontē juš i  skolas  te lpas  un 
rekonstruējuši ūdensvadu.

Vislielākie ieguldījumi izglītības 
iestāžu telpu sagatavošanā jauna-
jam darba cēlienam ir Skrundas 
arodvidusskolā un pirmsskolas 
izglītības iestādē ,,Liepziediņš’’. 
Arodvidusskolā ne tikai kosmētiski 
izremontēti mācību kabineti un 
iegādātas mēbeles jaunai datork-
lasei, iekārtotas 12 darbavietas 
audzēkņiem un pasniedzējam un 
uzstādīta interaktīvā tāfele, bet veikta 
arī kapitālā pārbūve, lai iekārtotu otru 
brīvdienu māju audzēkņiem, veikts 
kosmētiskais remonts dušas telpās di-
enesta viesnīcā, kā arī uzsākti kapitāli 
remontdarbi mācību laboratorijā 
ēdināšanas pakalpojumu specialitātei.

Bērnudārzā visās sešās grupu 
telpās un virtuvē veikti kosmētiskie 
remonti, vienas grupas telpās siltināta 
gala siena, pārkrāsotas mēbeles. 
Veikts remonts darbinieku higiēnas 
telpās, iekšējā ūdensapgādes sistēmā 
nomainīti krāni.

Skrundas vidusskolā  l ielākā 
uzmanība pievērsta sākumskolas 
klašu un gaiteņu kosmētiskajam 
remontam. Kā katru gadu atjaunots 

grīdas krāsojums teju katrā klašu 
telpā.
Jaunumu netrūkst

Katra mācību iestāde papildus 
jau esošajiem piedāvājumiem jauno 
mācību gadu sagaida arī ar kaut 
ko jaunu. Jaunmuižas pamatskola 
ir licencējusi vēl vienu speciālās 
izglītības programmu. Nīkrāces 
pamatskolā ,  veicinot pozit īvu 
audzēkņu uzvedību, no septembra 
būs jauni iekšējās kārtības notei-
kumi, kuros lielāks uzsvars tiks likts 
uz savstarpējo cieņu, drošību un 
atbildību. Domāts piedāvāt no citiem 
gadiem atšķirīgu interešu izglītības 
piedāvājumu (dažādu deju un fl oris-
tikas pulciņi).

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola e- 
klasi ieviesīs arī pirmsskolas izglītības 
programmā. Pirmsskolā te mācīs arī 
angļu valodu, apmācības procesā 
izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

Internātpamatskola ar šo mācību 
gadu uzņem audzēkņus arī 1. klasē. 
Atsevišķos mācību priekšmetos 
izg l ī to jamaj iem ar  vese l ības 
traucējumiem atļaus mājas darbus 
pildīt datorrakstā. Lai dažādotu 
interešu izglītības piedāvājumu, 
plānots piesaistīt citu skolu peda-
gogus, audzēkņu karjeras izvēlē 
un praktiskajās nodarbībās plānots 
iesaistīt vecākus, sadarboties ar 
Liepājas iekļaujošās izglītības centru, 
kā arī te būs pieejami palīgskolotāji.

Skrundas arodvidusskola jauno 
mācību gadu sagaidīs ar jaunu, savam 
piedāvājumam atbilstošu nosaukumu 
– Skrundas profesionālā vidusskola. 
Būs arī aktivitātes gan pedagogiem, 
gan audzēkņiem Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu projekta īstenošanas 
laikā, kā arī jauna mācību bāze 
ēdināšanas pakalpojumu specialitātes 
audzēkņiem.

Savukārt Skrundas vidusskola 
atsāk darbību „Junior Achieve-
ment” programmā. Tā nodrošina 
daudzveidīgu biznesa izglītības 
servisu jauniešiem un sniedz 
praktiskās darbības pieredzi. Skola 
turpina uzņemt audzēkņus vakara 
programmā, kā arī nodrošina mācības 
skolēniem ar speciālām vajadzībām. 
Iestāde arī aktīvi līdzdarbojas, lai 
bērniem invalīdiem nodrošinātu 
asistenta pakalpojumus. 
Īstenos projektus

Izglītības iestādēs liela vērība tiek 
pievērsta projektu darbam. O.Kalpaka 
Rudbāržu pamatskola iesaistījusies 
ES Mūžizglītības programmas Leon-
ardo da Vinci projektā „Teach Two” 
– ar mērķi veicināt skolēnu izpratni 
un izglītošanu enerģētikas un en-
ergoresursu taupīšanas jautājumos 
Eiropas skolās un ilgtspējīgiem 
energoefektivitātes modeļiem. Sk-
rundas novada pašvaldība projektu 
konkursā „Darīsim kopā” fi nansiāli 
atbalstījusi sporta skolotāja Vaclova 
Svaža  iesniegto projektu O. Kal-
paka Rudbāržu pamatskolas sporta 
laukuma pilnveidošanai „Futbola-
slidotavas laukums”.

Rudbāržu internātpamatskolā – 
rehabilitācijas centrā īstenos Eiro-
pas Sociālā fonda (ESF) projek-
tu „Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas iz-
veide”, tāpat te būs skolas un Rietumu 
bankas projekts „Ūdens atdzelžošanas 
iekārtas iegāde un uzstādīšana.”

Skrundas profesionālajā vidusskolā 
īstenos ESF projektu  “Sākotnējās 
profesionālās izglītības pievilcības 
veicināšana”, izglītojamiem ar 
funkcionāliem traucējumiem izveidos 
atbalsta sistēmu, bet Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības programmā 
pilnveidos  profesionālo izglītību 
atbilstoši darba tirgus prasībām.

Pirmsskolas izglītības iestādē 
„Liepziediņš” fi nanšu projekti nav 
atbalstīti, bet iestāde plāno aktīvu 
metodisko darbību. Te būs Skrun-
das novada pirmsskolas audzēkņu 
rudens sporta diena (30.sept.), „Zaļās 

jostas” bateriju vākšanas konkurss 
(oktobris – februāris), Starptautiskā 
dzimtās valodas diena (21.febr.), Ēnu 
dienas (15.febr.), novada metodiskā 
apvienība sportā (22. marts), novada 
pirmsskolas sadziedāšanās svētki (30.
marts), „Mana Aptieka” zīmējumu 
konkurss (aprīlī).

Nīkrāces pamatskolā tiek īstenots 
ESF projekts „Atbalsta program-
mu izstrāde un īstenošana sociālās 
atstumtības riskam pakļauto jauniešu 
atbalsta sistēmas izveidei”. „Darīsim 
kopā!” ietvaros realizēts projekts 
„Nīkrāce sporto!”, kurā pilnvei-
dots florbola inventārs. Skrundas 
novada pašvaldības bērnu un jauniešu 
nometņu projekta konkursā iegūti 
līdzekļi dienas nometnes ,,Pirat of the 
Sea’’ organizēšanai.

Skrundas vidusskolā lielākais pro-
jekts, kas tiks īstenots ir Comenius 
programmā, kurā sadarbosies piecas 
valstis. Tēma ir par zaļo enerģiju 
Eiropā un atjaunojamiem energore-
sursiem. 

Jaunmuižas pamatskolā turpinās 
iesaistīties projektā „Architeach-
ing”, kura aktivitātes īstenotas jau 
iepriekšējā mācību gadā. Tad projekta 
dalībnieki apguvuši 3D projektēšanas 
programmu Google SketchUp 8, 
apguvuši dažādas papīra locīšanas, 
griešanas tehnikas – origami, kiriga-
mi, tulkoti materiāli par arhitektūras 
tēmu, ierunāti audiofaili, pēc tam tie 
ievietoti projekta mājas lapā, fi lmēti 
videomateriāli, kuros atspoguļots 
reālais darbs ar skolēniem- viduslaiku 
pilis, Baroka dārzs, origami tehnika. 
2012. gada februārī projekts „Ar-
chiteaching” 60 projektu konkurencē, 
kategorijā – inovācija svešvalodu 
apmācībā, bija viens no 11, kurš tika 
apbalvots ar Eiropas Godalgu 2012, 
kas ir augstākais apbalvojums no 
Eiropas Komisijas. No 2011. gada 
novembra -2012.gada maijam bija arī 
darbs projekta sanāksmēs Rumānijā, 
Portugālē un Kiprā.
Skolas sadarbojas

Visas izglītības iestādes šogad iz-
mantos Skolas Piena un Skolas Augļa 
piedāvātās iespējas sadarbībā ar Sk-
rundas profesionālo vidusskolu, tāpat 
visas izmantos e- klasi, tiks pieslēgts 
arī e- klases modulis ,,Rūpju bērns”. 
Katrā skolā ir pieejama arī vismaz 
viena interaktīvā tāfele. Gaidām 
skolēnus!

Teksts- Inga Flugrāte, izglītības 
darba speciāliste

Foto- Ritvars Stepanovs

Notiek remontdarbi Skrundas profesionālās vidusskolas topošo pavāru mācību laboratorijā. Darbus veic  
skolas darbinieki Normunds Bužoks un Stasis Jerošenko.
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Uzlabota ūdenssaimniecība 
JaunmuižāPar pārtikas pakām

Skrundas novada P/A “Sociālais 
dienests” sadarbībā ar Latvijas Sar-
kano Krustu aicina Skrundas no-
vada trūcīgās ģimenes (personas) 
saņemt bezmaksas pārtikas pakas. 
Komplektā ietilpst seši pārtikas 
produkti: pilnpiena pulveris 0,4 kg, 
makaroni 1,0 kg, auzu pārslu biez-
putra ar ogām vai augļiem 0,14 kg, 
pankūku milti 0,4 kg, kartupeļu biez-
putra 0,2 kg, griķi 0,3 kg, manna 0,5 
kg, augstākā labuma kviešu milti 1,0 
kg, sautēta cūkgaļa 0,25 kg. Pārtikas 
paku var saņemt 1x mēnesī, uzrādot 
trūcīgās ģimenes (personas) izziņu 
P/A “Sociālais dienests” Skrundā, 
Kalēju ielā 6, vai pie sociālajiem 
darbiniekiem pagastu pārvaldēs. 
Brauks uz Somiju

No 5.-9. septembrim pa pieciem 
rokdarbu pratējiem no Skrundas, 
Kuldīgas un Alsungas piedalīsies 
biedrības “Darīsim paši!” projekta 
“Rokdarbi” noslēgumā Somijas 
pilsētā Kokemaki. Projektā iesaistīti 
pārstāvji no Latvijas, Igaunijas un 
Somijas. Somijā paredzētas gan 
radošās darbnīcas, kurās tiks apgūtas 
jaunas prasmes somu speciālistu 
vadībā, gan iespēja pašiem dalīties 
ar savām zināšanām. 
Izsola telpas

Skrundas novada pašvaldība, 
pamatojoties uz 24.08.2012. domes 
lēmumu (prot. 11, 21.§), organizē 
nekustamā īpašuma- nedzīvojamās 
telpas Liepājas ielā 7, Skrundā, no-
mas tiesību izsoli komercdarbības 
veikšanai. Izsoles vieta un laiks- 
14.09.2012. pl.10.10, Skrundā, Raiņa 
ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija 
līdz 12.09.2012. pl.13.00. Nomas 
maksas sākotnējā cena- LVL 0.70 
par 1 m2 plus PVN. Izsoles veids- 
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Atvērto durvju diena 

8.septembrī no pl.10.00-13.00 
Finanšu ministrijas organizēto Eiro-
pas Savienības fondu projektu dienu 
ietvaros iedzīvotāji tiek aicināti 
uz atvērto durvju dienu Skrun-
das alternatīvās aprūpes dienas 
centrā, lai iegūtu informāciju par 
pašvaldības īstenotajiem projektiem 
sociālajā jomā, kā arī iepazītos ar 
centra sniegtajiem pakalpojumiem un 
telpām, saņemtu sociālā darbinieka 
konsultācijas un izteiktu savus 
ierosinājumus. Iedzīvotājus centrā 
uzņems Daina Ābele, pašvaldības 
pārstāve Gita Rubežniece un sociālais 
darbinieks.
Diabēta pacientiem

18.septembrī no pl.12.00-14.00 
diabē ta māsa I .Miņ ina sniegs 
konsul tāci jas  par  gl ikometru 
lietošanu, to maiņu un labošanu, cu-
kura līmeņa noteikšanu, mērījumu 
r e ģ i s t r ē š a n u ,  i n d i v i d u ā l ā s 
dienasgrāmatas lietošanu, ēdienkartes 
sastādīšanu. Izejot no mērījumu 
rādītājiem, tiks runāts par injekciju 
tehniku, dažādiem „knifi ņiem”, kā arī 
būs iespējams noteikt asinsspiedienu 
un cukura līmeni asinīs.
Darba laiks bibliotēkā

Skrundas pilsētas bibliotēkas 
darba laiks no 1.septembra līdz 
31.maijam. Pirmdienās no pl.12.00-
19.00, otrdienās un ceturtdienās 
no pl.9.00-17.00, trešdienās no 
pl.9.00-16.00, piektdienās no pl.9.00-
14.00, sestdienās no pl.9.00-11.00, 
svētdienās brīvs. Katra mēneša pēdējā 
pirmdiena -  spodrības diena (lasītājus 
neapkalpo). 

Katra mēneša trešā ceturtdiena - 
metodiskā diena Kuldīgā (lasītājus 
neapkalpo).

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” (identifi kācijas 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/029/036) būvniecības darbi ir veiksmīgi 
noslēgušies.

Būvniecības darbus būvuzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” Skrundas novada 
Jaunmuižas ciemā uzsāka pagājušā gada nogalē, un šā gada 31.jūlijā tika 
parakstīts akts par būves gatavību ekspluatācijai. Tas nozīmē, ka būvniecības 
darbi ir sekmīgi noslēgušies un projekta izpildes rezultātā Jaunmuižas 
ūdenssaimniecības infrastruktūrā ir veikti nozīmīgi uzlabojumi:

•paplašināti ūdensapgādes tīkli – 210 m;
•rekonstruēti maģistrālie tīkli – 980 m;
•izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija ar ražību 7,8 m3/h, tostarp rekonstruēta 

esošā ēka un iegādāts dīzeļģenerators (8kW);
•izbūvēta jauna artēziskā aka ar jaudu 1,8 l/s;
•ūdens atdzelžošanas stacijā uzstādīti 2 hidrofori (V=750 l);
•paplašināti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli – 705 m;
•rekonstruēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli – 455 m;
•izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Q=50 m3/dnn);
•pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu 

stacija (Q=6,50 l/s), tostarp izbūvēts arī kanalizācijas spiedvads – 6 m;
•rekonstruēta esošā artēziskā aka;
•tamponēts esošs, turpmāk neizmantojams urbums.
Realizējot projektu, ir uzlabota kopējā ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu kvalitāte, paplašinātas un atjaunotas esošās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas, kā arī samazināts vides piesārņojums, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi un novēršot draudus iedzīvotāju veselībai. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 323 639,60 LVL, no tām ERAF 
līdzfi nansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība” 
nodrošina pārējo fi nansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai.

Kontaktpersona:
Aivars Rudzroga 

SIA „Skrundas
komunālā saimniecība”

Valdes priekšsēdētājs 
Telefons: 63331258

Fakss: 63331526

Lauksaimniekiem
Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 25 litri 

dīzeļdegvielas,
kas atbrīvota no akcīzes nodokļa 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas, kam 
piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu – 25 litrus par vienu atbilstošās 
platības hektāru. Līdz ar to uz šī gada 15.augustu ir piešķirti 75 (50+25) litri 
par vienu atbilstošās platības hektāru. Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma 
piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2012.gada 30.oktobrim. Lauksaimnieki 
par to tiks informēti.

Lauku atbalsta dienests uzsāks atbalsta izmaksu
par atdalītajiem maksājumiem 

Lauku atbalsta dienests (LAD) š.g. augustā uzsāks avansa izmaksu 
atdalītajiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM). Avansu 70% 
apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas 
nosacījumus. 

•Atdalītajam PVTM par liellopiem (ALM) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 
33.67 par lauksaimniecības dzīvnieku. Augustā un septembrī izmaksājamais 
70% avanss veido LVL 23.57 par lauksaimniecības dzīvnieku. ALM ir 
vēsturiskais maksājums par liellopiem (tele, bullis, vērsis), kuri saskaņā ar 
Lauksaimniecības datu centra datiem bija reģistrēti un atradās ganāmpulkā 
2010.gada 31.decembrī, kā arī tika turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija 
līdz 31.decembrim. 

•Atdalītajam PVTM par laukaugu platībām (ALA) aprēķinātā atbalsta likme 
ir LVL 19.26 apmērā par hektāru. Augustā un septembrī izmaksājamais 70% 
avanss veido LVL 13.48 par hektāru. Šis ir vēsturiskais maksājums par 2009.
gadā apstiprinātajām laukaugu platībām papildu valsts tiešajiem maksājumiem. 

•Atdalītajam PVTM par platībām (APL) aprēķinātā atbalsta likme ir 
LVL 16.92 par hektāru, kur 70% veido LVL 11.84 par hektāru. Šis atbalsts 
tiks maksāts septembrī. APL ir vēsturiskais maksājums par 2006.gadā 
apstiprinātajām PVTM par laukaugu platībām vai 2006.gadā līgumā ar 
kartupeļu cietes ražotāju noteiktajām platībām. 

•Atdalītajam PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem (AKEL) 
aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 43,45, kur 70% veido LVL 30.42 par liellopu. 
Šis atbalsts arī tiks maksāts septembrī. AKEL ir vēsturiskais maksājums par 
2011.gadā kautiem vai eksportētiem liellopiem. 

Atgādinām, ka gadījumā, ja ES tiešo maksājumu un PVTM kopējā summa, 
ko lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt 2012.gadā, pārsniedz EUR 5 000, piemēro 
10 % samazinājumu, ko ietur no PVTM aprēķinātajām summām. 

Jaunu bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana 
Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos zālāju apsekošanai, ar mērķi 

noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saņemt 
atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
„Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšana zālājos”. 

Ar bioloģiski vērtīgiem zālājiem raksturīgajām sugām var iepazīties arī 
noteicējā, kas pieejams Latvijas dabas fonda mājas lapā www.ldf.lv 

Ja Jums šķiet, ka Jūsu īpašumā varētu būt šāds bioloģiski vērtīgs zālājs, 
sūtiet pieteikuma anketu uz Zemkopības ministriju.

Skrundas novada P/A ”Sociālais dienests”, uzsākot jauno mācību gadu, 
organizē skolēnu sabiedriskā transporta brīvbiļešu izgatavošanu un izsniegšanu 
skolēniem braukšanai Skrundas novada teritorijā, nodrošinot bezmaksas 
nokļūšanu no dzīves vietas līdz skolai un atpakaļ.

Trūcīgo ģimeņu bērniem, kas mācās Skrundas novada izglītības iestādēs, 
tiek piešķirtas brīvpusdienas. 

Atgādinām - lai skolēni saņemtu brīvpusdienas, bērnu vecākiem Skrundas 
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” vai novada pagastu pārvaldēs 
sociālajiem darbiniekiem jāiesniedz iesniegums. 

Arī šogad Skrundas novada sociālais dienests sveiks savus novada pirmās 
klases skolēnus, skolas gaitas uzsākot. Dāvinājumā skolēni saņems krāsainus 
apavu maisiņus un penāļus.

P/A „Sociālais dienests” darbinieki sveic pirmklasniekus, vēlot labas 
sekmes un zinātkāri mācībās!

Par skolēniem gādā arī sociālais 
dienests

Ņemot vērā senioru lielo interesi par projekta „Pieslēdzies, Latvija!” 
ietvaros rīkotajām bezmaksas datorapmācībām, joprojām arī skolotāji ir 
aicināti pievienoties, lai līdz šī gada novembrim kopīgiem spēkiem īstenotu 
mērķi – 6000 senioriem palīdzētu spert pirmos soļus datorprasmju apguvē. 
Aicināti arī Skrundas novada seniori.
Informācija:

*Bezmaksas apmācības kursiem var pieteikties ikviens vecumā  pēc 50 
gadiem;

*Apmācībām var pieteikties līdz oktobra beigām;
*Apmācības notiks grupā, pa 14 cilvēkiem katrā;
*To ilgums būs trīs dienas pa četrām mācību stundām (45 minūtes katra) 

ik dienu;
*Apmācību grafi ku nosaka grupas pasniedzējs, piemēram, veidojot dienas/

vakara grupas, tāpat mācības var notikt secīgi - trīs dienas pēc kārtas vai ar 
pauzēm, piemēram, mēneša garumā;

*Pieteikties apmācībām var vairākos veidos: zvanot uz „Pieslēdzies, Lat-
vija!” bezmaksas tālruni 80000822, interesējoties savas pilsētas pensionāru 
biedrībās, kā arī atsaucoties uz pašu skolotāju publicēto kontaktinformāciju. 
Skolotāji, kuri vēlas iesaistīties projektā, aicināti zvanīt uz minēto tālruņa 
numuru.

*Mācības notiks Skrundas vidusskolā pie skolotājas Inguna Bergas
Kopš Lattelecom organizētā senioru apmācības projekta „Pieslēdzies, Lat-

vija!” izsludināšanas šī gada aprīlī, projektā iesaistījušies 80 skolotāji no visas 
Latvijas, tomēr, kā liecina pirmo divu mēnešu pieredze – senioru interese un 
saņemto pieteikumu skaits – pieprasījums pārsniedz apmācību iespējas. Pirmo 
pāris mēnešu laikā uz projekta tālruni 80000822 ir saņemti vairāk nekā 1500 
pieteikumu – tikpat, cik pagājušā gadā tika apmācīti kopumā. Tā kā pieteik-
ties var arī pie skolotājiem individuāli, tad faktiskais mācīties gribētāju skaits 
ir vēl lielāks. Maijā un jūnijā, paralēli skolotāju apmācībām, pirmie seniori 
atgriezās skolas solā, un līdz Līgosvētkiem jaunās zināšanas bija apguvuši 
500 seniori jeb 40 grupas.

Līga Bite, Lattelecom Sabiedrisko attiecību vadītāja

Aicina seniorus pieteikties bezmaksas 
datorapmācībām

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2013. gada konkursu 
projektu iesniegumiem vairāk nekā 30 projektu veidos jeb aktivitātēs Eiropas 
Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, Žana Monē un Caurviju apakšprogrammās. Tās aptver 
dažāda veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības 
tīklu veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

Comenius programmā konkurss ir atvērts astoņu veidu projektiem skolu 
izglītības attīstībai, Leonardo da Vinci – septiņu veidu sākotnējās un tālākās 
profesionālās izglītības projektiem, Erasmus – sešu veidu projektiem 
augstākajā izglītībā, Grundtvig – desmit veidu projektiem pieaugušo izglītībā, 
Caurviju programmā – mācību braucieniem informācijas, pieredzes un 
ideju apmaiņai starp izglītības vadošajiem speciālistiem, kā arī Žana Monē 
programmā Eiropas integrācijas jautājumu risināšanai.

„Eiropas Komisija (EK) līdzīgi kā iepriekšējos gados ir noteikusi dažādiem 
projektu veidiem atšķirīgus iesniegumu iesniegšanas termiņus – no 2012. 
gada decembra līdz pat 2013.gada oktobrim, turklāt vairāku veidu projektiem 
pieteikumi jāiesniedz VIAA, savukārt daļai projektu – EK.

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas dalībvalstīm 
un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, projektu īstenotājiem ir iespējams 
doties sagatavošanas vizītēs. Arī visu programmu sagatavošanas vizītēm ir 
vairāki projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Vairāk informācijas par programmām un iesniegumu pieņemšanas termiņiem 
VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Mūžizglītības programma”. 

ES Mūžizglītības programmā ir 38 dalībvalstis: 27 ES dalībvalstis; Eiropas 
Ekonomikas zonas valstis – Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice; ES 
kandidātvalstis – Horvātija un Turcija un noteiktās aktivitātēs - Albānija, 
Bosnija un Hercegovina, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, 
Melnkalne un Serbija.

ES Mūžizglītības programma nodrošina plašas sadarbības iespējas, aptverot 
visus izglītības veidus un līmeņus, un mērķgrupas jebkurā vecumposmā, lai 
caur mūžizglītību sekmētu uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos. 
Tā veicina pieredzes apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un 
praktiskās apmācības sistēmām un institūcijām programmas dalībvalstīs. 
Programmas darbību Latvijā administrē VIAA.

Linda Lietaviete, VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludina konkursu Mūžizglītības 
programmas projektu iesniegumiem



www.skrundasnovads.lv 3SKRUNDAS NOVADS

SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA

2012. gada 31.augusts

2012.gada 26.jūlija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome nolēma ņemt no Valsts 
kases vidēja termiņa aizņēmumu 
102 230.00 LVL (viens simts divi 
tūkstoši divi simti trīsdesmit lati) 
apmērā vai ekvivalentu summu eiro 
projekta “Liepu ielas rekonstruk-
cija Rudbāržu pagastā, Skrundas 
novadā” realizācijai. Kredīta at-
maksas termiņš- 5 gadi ar Valsts 
kasē noteikto 1.146 procentu likmi, 
aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome nolēma ņemt no Valsts kases 
vidēja termiņa aizņēmumu 83 899.79 
LVL (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi 
simti deviņdesmit deviņi lati un 79 
santīmi) apmērā vai ekvivalentu 
summu eiro projekta “Jubilejas ielas 
rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, 
Skrundads novadā” realizācijai. 
Kredīta atmaksas termiņš- 5 gadi ar 
Valsts kasē noteikto 1.146 procentu 
likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot 
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome nolēma ņemt no Valsts kases 
ilgtermiņa aizņēmumu 122 787.33 

LVL (viens simts divdesmit divi 
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 
septiņi lati un 33 santīmi) apmērā 
vai ekvivalentu summu eiro projekta 
“Estrādes rekonstrukcija Skrundas 
novadā” realizācijai. Kredīta at-
maksas termiņš- 10 gadi ar Valsts 
kasē noteikto 3.95 procentu likmi, 
aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome nolēma ņemt no Valsts 
kases vidēja termiņa aizņēmumu 
52 794.80 LVL (piecdesmit divi 
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit 
četri lati un 80 santīmi) apmērā vai 
ekvivalentu summu eiro projekta 
“Skrundas estrādes parka teritorijas 
labiekārtošana” realizācijai. Kredīta 
atmaksas termiņš 5 gadi ar Valsts 
kasē noteikto 1.146 procentu likmi, 
aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dome apstiprināja saistošos no-
teikumus Nr. 6/2012 “Grozījumi 
2009. gada 22. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2009 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Skrundas no-
vada iedzīvotājiem””. 

Dome izdarīja izmaiņas Rudbāržu 

internātpamatskolas – rehabilitācijas 
centra nolikumā, papildinot 1. sadaļu 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI ar 
punktu 1.7. 

Dome nolēma No 01.09.2012. 
noteikt Nīkrāces bibliotēkas darba 
laiku: pirmdienās, svētdienās- slēgts, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no pl.9.00-17.00, 
sestdienās no pl.9.00-13.00.

Dome apstiprināja Skrundas no-
vada pašvaldības delegācijas šādā 
sastāvā: domes priekšsēdētāja Nellija 
Kleinberga, būvvaldes vadītājs Kas-
pars Dzenis, pasākuma koordinators 
Martins Samms, dalību biedrības 
„Darīsim paši!” projekta norisei 
Kokameki, Somijā no 05.09.2012. 
līdz 09.09.2012.

Nekustāmā 
īpašuma jautājumi

Dome piedzīs bezstrīdus kārtībā 
termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu no 2 personām Skrundas 
novadā.

Dome atdalīja no pašvaldībai 
piederošā ceļa „6282B001 Purviņi 
Daneļi” Rudbāržu pagastā 940 m garu 
ceļa posmu un atdalāmam zemes ga-
balam piešķīra nosaukumu „Daneļu 
ceļš”, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324. Zemes gabala 
lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā.   

Dome sadalīja 3 saimniecības Sk-
rundas novadā, atdalāmajiem zemes 
gabaliem piešķīra nosaukumus. 

Dome piešķīra dzīvojamai mājai 
un saimniecības ēkai, kuras atrodas 
uz zemes gabala „Vīksnas” Raņķu 
pagastā, adresi „Vīksnas”, Raņķu 
pagasts, Skrundas novads, LV-3323.

D o m e  u z  t r ī s  m ē n e š i e m 
iznomāja SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība” telpas ar kopējo platību 
95.20 m2 Skrundas autostacijas ēkā, 
Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas 
novadā.

Dome uz trīs mēnešiem iznomāja 
SIA Transporta fi rmai „MOBILE-A” 
telpas ar kopējo platību 59 m2 Skrun-
das autostacijas ēkā un autostacijas 

peronu ar kopējo platību 218 m2, 
Liepājas ielā 15A, Skrundā, Skrundas 
novadā, kā arī iznomāja SIA Trans-
porta firmai „MOBILE-A” zemes 
gabalu 2157 m2 platībā Liepājas ielā 
15A, Skrundā, Skrundas novadā, zem 
autoostas perona.

Dzīvokļu jautājumi
Dome sadalīja dzīvokļa īpašumu 

Skrundas novadā, atdalāmai telpu 
grupai piešķīra adresi Jubilejas iela 
4-11A, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads, LV-3324.

Dome uzņēma 7 personas Sk-
rundas novadā dzīvokļu jautājumu 
risināšanas reģistrā Skrundā kā 
personas, kas ar dzīvojamo platību 
nodrošināma vispārējā kārtībā.

Dome piešķīra  4 personām 
dzīvokļus Skrundas novadā, slēdzot 
īres līgumu uz vienu gadu.

Dome ar 01.08.2012. piekrita 1 
personas atteikumam īrēt dzīvokli 
Skrundas novadā.

Informāciju sagatavoja 
Kristīne Vērdiņa

2012.gada 24.augusta domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome izbeidza deputātes piln-
varas Santai LENCBERGAI un 
apstiprināja deputātes pilnvaras 
Inesei IVĀNEI. 

Dome ierosināja Centrālajai 
vēlēšanu komisijai slēgt vēlēšanu 
iecirkni  Nr.  566 – Sieksā tes 
pagastmāja Rudbāržu pagastā. 

D o m e  n o lēm a  n e p i e p r a s ī t 
p e ļ ņas  da ļu  no  pa šva ld ības 
kapitālsabiedrībām.

Dome atļāva būvuzņēmējam 
SIA „Ota un partneri” pie līgumā 
paredzēto būvdarbu izpildes objektā 
„Estrādes rekonstrukcija un parka ter-
itorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, 
Skrundā” piesaistīt apakšuzņēmēju 
SIA „Būvfi rma P.B.A”.

Dome apstiprināja Skrundas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Liepziediņš” nolikumu un atzina 
par spēkā neesošu 27.08.2009. ar 

Skrundas novada domes sēdes (prot. 
Nr. 9, 9.§) lēmumu apstiprināto Sk-
rundas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Liepziediņš” nolikumu.

Dome apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr. 7/2012 „Bērnu 
reģ i s t rāci jas ,  uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Skrundas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās 
tiek īstenota pirmsskolas izglītības 
programma”. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas 
novada domes 29.09.2009. sēdē 
(prot. Nr. 10, 16.§) apstiprinātā 
„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Skrundas novada 
pašvaldības Skrundas pirmsskolas  
izglītības iestādē „Liepziediņš””.

Dome atcēla Skrundas novada 
domes 30.05.2012. sēdes (prot. Nr. 9, 
1.§) lēmumu „Par zemes gabala daļas 
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 
iznomāšanu SIA „Prolink” biogāzes 
un koģenerācijas elektrostacijas 
būvniecībai”.

Dome nolēma iznomāt izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
– nedzīvojamās telpas Liepājas ielā 
7, Skrundā, par nosacīto nomas cenu 
Ls 0.70/m2.

SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome piekrita, ka SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība’’ par saviem 
līdzekļiem veic autostacijas ēkā 
Liepājas ielā 15A, Skrundā, jumta 
hidroizolācijas remontdarbus, un 
akceptēja SIA ‘‘Skrundas komunālā 
saimniecība’’ iesniegto remontdarbu 
tāmi.

Nekustamo 
īpašumu jautājumi

Dome pagarināja ar Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienestu 

noslēgto telpu (kopējā platība 72.20 
m2) Kuldīgas ielā 2, Skrundā, nomas 
līgumu uz laiku līdz 30.08.2017., ne-
mainot iepriekš noslēgtā telpu nomas 
līguma nosacījumus.

Dome nolēma sadalīt 1 saimniecību 
Skrundas novadā.

Dome iekļāva autoceļu reģistrā 8 
zemes gabalus Skrundas pagastā.

Dome ieskait ī ja pašvald ībai 
piekritīgās zemēs 6 zemes gabalus 
Skrundas novadā.

Dome nolēma lauzt zemes nomas 
līgumu ar uzņēmumu par zemes nomu 
Skrundas novadā, 113409 m2 platībā.

Dome anulēja šādas adreses Skrun-
das novadā: Cieceres iela 10- Ciecere, 
Skrundas pagasts, Skrundas novads, 
LV-3326; „Ķēvalas”- Skrundas pa-
gasts, Skrundas novads, LV-3326; 
„Kalna Lēpenieki”- Skrundas pa-
gasts, Skrundas novads, LV-3326; 
„Kalna Būdnieki”- Skrundas pagasts, 
Skrundas novads, LV-3307.

Dzīvokļu jautājumi
Dome uzņēma 7 personas Sk-

rundas novadā dzīvokļu jautājumu 
risināšanas reģistrā, kas ar dzīvojamo 
platību nodrošināma vispārējā 
kārtībā.

Dome piešķīra 4 personām Skrun-
das novadā dzīvokļus, slēdzot īres 
līgumu uz vienu gadu.

Dome pagarināja 2 personām Sk-
rundas novadā īres līgumus.

Dome atļāva 3 personām Skrundas 
novadā mainīt dzīvokli, slēdzot īres 
līgumu uz vienu gadu.

Dome nolēma pārtraukt ar 3 
personām Skrundas novadā noslēgto 
īres līgumu uz dzīvokli Skrundas 
novadā ar 01.09.2012. Dome nolēma 
anulēt 1 personai Skrundas novadā, 
deklarēto dzīvesvietu.

Informāciju sagatavoja 
Kristīne Vērdiņa

Objekta nosaukums un adrese Pasūtītājs Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (Skrundas 

novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstības 
projekta ietvaros) Dzeldas ciemā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība”

Izdot plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu

Vasaras mājas būvniecība „Paišas”, Skrundas pagastā, Skrundas 
novadā

Gunārs Dēvics, Ansis 
Arturs Dēvics, Jānis Dēvics

Izdot plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu

Angāra -noliktavas rekonstrukcija Pērkona ielā 1, Skrundā, Sk-
rundas novadā

Z/S „Mednieki” Izdot plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu

Malkas šķūņa būvniecība O.Kalpaka ielā 14, Skrundā, Skrundas 
novadā

Arnis Gorsvāns Izdot plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu

Apkures sistēmas pārbūve, skursteņa būvniecība Dārza ielā 8-1, 
Skrundā, Skrundas novadā

SIA „Timber 11” Izdot plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu

Vasaras mājas būvniecība „Ezīši”, Raņķu pagastā, Skrundas novadā Andris Kronlaks Izdot plānošanas un 
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Amatnieku ielā 25, Skrundā Oļesja Kazaku Akceptēt būvprojektu

Palīgceltnes rekonstrukcija par tūrisma mītni „Zīlmaņi”, Rudbāržu 
pagastā, Skrundas novadā

SIA „Berghof” Akceptēt būvprojekta 
izmaiņas

Meža ceļa „Līkais Ceļš” būvniecība, Nīkrāces pagastā, Skrundas 
novadā

AS „Latvijas valsts meži” Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās un saimniecības ēkas rekonstrukcija Rūpniecības ielā 
10, Skrundā

Mairita Kriķīte Akceptēt būvprojekta 
izmaiņas

Dzīvokļa vienkāršota renovācija „Pumpuri-3”, Skrundas pagastā, 
Skrundas novadā

Gunta Kuļvinska Akceptēt 
apliecinājuma karti

Fasādes vienkāršota renovācija „Cērpiņi”, Skrundā, Skrundas 
novadā

SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība”

Akceptēt 
apliecinājuma karti

Ģimenes atpūtas māja un šķūņa nojaukšana, O.Kalpaka ielā 3, 
Skrundā, Skrundas novadā

Ainārs Gūtmanis Akceptēt būvprojektu

Būvvaldē jūlija un augusta mēnesī lemtais

Tā kā Skrundas novada domes 
deputāte Santa Lencberga nolika 
savas deputātes pilnvaras, viņas 
vietā  stā jusies Inese Ivāne. 
Iepazīstieties ar jauno deputāti!

Esmu Nīkrāces veselības punkta 
feldšere, vadu arī Nīkrāces Ģimenes at-
balsta centru, esmu kā eksperte Ventspils 
“Alternatīvās aprūpes centrā “Žēlsirdības 
māja”” un kā brīvprātīgā iesaistos Skrun-
das kultūras nama aktivitātēs, darbojos 
pašdarbībā. Rakstot projektus, mēģinu 
daudzveidot Skrundas novada cilvēku 
ikdienu. Piedalos arī Nīkrāces Gardēžu 
klubiņa darbībā un Rudbāržu Kulinārijas 
skoliņas aktivitātēs, vadu Skrundas 
dāmu klubiņu un nūjotāju interesentu 
grupu.

Esmu ievēlēta no vēlētāju saraksta 
“Tautas partija”, kaut pati nevienā partijā 

Novadā mainās deputātes

neesmu. Maz laika atlicis ko strādāt kā 
deputātei, tomēr savus spēkus varēšu 
izmantot, darbojoties sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejā. Viens 
no primāriem uzdevumiem- es vēlētos 
iedzīvināt biedrības “Soma” darbu. Tas 
varētu pavērt lielākas iespējas Skrundas 
skolas jaunatnei piedalīties dažādos 
projektu konkursos, iegūstot jaunus 
draugus un pie reizes parādīt sevi. Ir jau 
iestrādnes Nīkrāces pusē, kur rudenī, 
sadarbībā ar skolu veidosim Dzīves 
skolu. Tur mācīsim bērniem dažādas 
dzīves gudrības, sākot no pieklājības 
normu ievērošanas un beidzot ar sevis 
pasniegšanas mākslu. Neliegšu arī savas 
zināšanas un pieredzi sociālajā sfērā, lai 
pilnveidotu un attīstītu jaunus sociālos 
pakalpojumus novadā. 

Inese Ivāne,
Skrundas novada deputāte
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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 Kurzemes Vārds tipogrāfi jā, 
Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

www.skrundasnovads.lv

Notikumu kalendārs
 Skrundā 

1.septembrī pl.13.00 pie Skrundas baptistu draudzes O.Kalpaka 
ielā 4 mīļi gaidīti visa vecuma skolēni uz pasākumu, kas veltīts Zinību 
dienai! Programmā: dziesmas, dejas, atrakcijas un pārsteigumi.

No 3.septembra Skrundas kultūras namā rudens ziedu un skolas 
somu izstāde “Septembrī”. Aicinām piedalīties izstādes veidošanā.

3.septembrī no pl.12.00-18.00 dažādas aktivitātes skolēniem un 
viņu vecākiem piedāvās Skrundas muiža. Būs jautras izklaides ar Pepiju 
Garzeķi, Vinniju Pūku, tīģerēnu Rū un ēzelīti I-ā. Muižas skvērā par 
maksu darbosies piepūšamā atrakcija. Šai dienā vecākiem ar bērniem 
būs īpašs piedāvājums muižas restorānā. Te būs arī pārsteigums visiem 
pirmklasniekiem un sākumskolas bērniem (5-6g.v.). Iespēja iepriekš 
rezervēt galdiņu pa t.22113355 vai 20282899.

1., 15. un 22.septembrī no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās 
aprūpes dienas centrā (Kalēju iela 4, Skrunda) par samaksu veiks pēdu 
aprūpi podoloģe Anita Meiere.

8.septembrī pl.11.00 no Skrundas kultūras nama sāksies velobr-
auciens uz Rudbāržu pagasta „Kamenēm”. Mugurā- ērts apģērbs, 
somā- dzeramais, maizītes un desiņas cepšanai.

15.septembrī pl.10.00 Skrundas vidusskolas stadionā notiks 
sacensības minifutbolā „Skrundas buči”. Pieteikties līdz 13.septembrim 
Artim Dziemidam pa t.: 29149823.

29.septembrī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks 
strītbols telpās 3 : 3. Sacensībās piedalās komandas 4 dalībnieku 
sastāvā: 1.grupa – zēni no 14 – 16 gadiem, 2.grupa – jaunieši no 17 
gadiem.

Rudbāržos
3.septembrī pie Rudbāržu pagasta visas dienas garumā rudens 

ziedu izstāde.
No 3.septembra Rudbāržu pagasta bibliotēkā apskatāma Kārļa 

Dazarta gleznu izstāde.
13.septembrī pl.18.00 Rudbāržos kulinārijas brīnumu vakars 

“Ābolu laiks”. Interesentus pieteikties pa t.28327883.
14.septembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks 

rudens ziedu un dārzeņu izstāde. Lūgums veidot dažādas kompozīcijas 
no dabas materiāliem un ziediem, kā arī dārzeņiem.

28.septembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks 
rokdarbu pēcpusdiena. Tiks veidoti sienas un galda dekori no dažādiem 
materiāliem (makaroni, krāsa, plastilīns, kreppapīrs, ozolzīles, čiekuri 
utt.).

29.septembrī pl.11.00 Rudbāržos tradicionālais Miķeļdienas 
tirdziņš. Tirgoties gribētājus aicinām pieteikties pie Rudbāržu kultūras 
darba organizatores Ditas pa t.28327883.

Nīkrācē 
31.augustā pl.14.00 Nīkrāces Gardēžu klubiņš aicina uz dārza 

svētkiem. Tiekamies pie Nīkrāces saieta nama.
11.septembrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā kabaču pankūku 

diena. Gardēžu klubiņš aicina piedalīties ar savām receptēm. Sīkāka 
informācija saieta namā pie Ingas.

14.septembrī pl.7.00 Nīkrāces pagasta pensionāri tiek aicināti 
ekskursijā uz Līgatni. Lūdzu pieteikties saieta namā pie Ingas 
Koļesovas vai pa t.22470402.

22.septembrī pl.17.00 Nīkrāces atpūtas centrā pirmizrāde jaunajam 
Nīkrāces amatierteātrim „BRINIDA”. Kolektīvs uzstāsies ar Andra 
Niedzviedža komēdiju „Trīsarpus atraitnes”. Režisore- Inga Koļesova.

28.septembrī pl.14.00 Nīkrāces pagastā Miķeļu – rudens saulgriežu 
svinēšana. Visi pagasta iedzīvotāji- gan lieli, gan mazi- tiek aicināti 
pie saieta nama veidot “Nīkrāces jostu” un kompozīcijas no dabas 
veltēm. Līdzi jāņem materiāli - dārzeņi, augļi, ziedi, lapas utt. un kāds 
gardums svētku cienastam.

Raņķos
15.septembrī pl.10.00 pie pagasta pārvaldes sporta svētki bērniem, 

jauniešiem līdz 16 gadiem. Sīkāka informācija pie A.Zemes.
28.septembrī pl.7.00 Raņķu pensionāri tiek aicināti ekskursijā uz 

Līgatni. Pieteikties pagasta pārvaldē vai pie A.Zemes.
12.oktobrī pl.19.00 Raņķos pensionāru vakars.

Skrundas televīzijas veidotie 
raidījumi Re:TV kanālā:

Pirmdienās pl.20.15 Kuldīgas 
novada vēstis (Raid ī jumā  par 
a k t u a l i t ā t ēm  n o v a d ā  s t ā s t a 
pašvaldības vadītāji un speciālisti).

Otrdienās un ceturtdienās pl.20.15 
Sveicināti Viduskurzemē! (Raidījumā 
garāki stāsti par cilvēkiem un 
kultūrvēsturiskām norisēm Skrun-
das, Kuldīgas,  Alsungas un Saldus 
novados).

Trešdienās un piektdienās pl.20.15 
Viduskurzemes ziņas (Skrundas, 
Kuldīgas, Alsungas un Saldus novadu 
aktualitātes).

(Raidījumu atkārtojums nākamajā 
dienā pl.9.00 un 15.15)

Sestdienās pl.18.45 Autolaiks 
kopā ar Andri Grīnvaldu (piedāvā 
Skrundas TV sadarbībā ar Kurzemes 
Radio).io)))))).

Jaunatklātajā Skrundas muižā 
plānots izveidot interakt īvu 
muzeju, kurā iedzīvotāji varēs 
aplūkot Latvijas teritorijā atrasto, 
iespējams senāko četrkājaino 
dzīvnieku pasaulē- Ventastega 
Curonica, kā arī apskatīt Skrun-
das novadnieka, slavenā latviešu 
gleznotāja, Jāņa Lauvas darbus 
un senā novada vēstures liecības.

Skrundas muižā muzeju plānots 
atvērt šī gada nogalē, un tajā būs 
skatāms Latvijas Dabas muzeja 
vecākā paleontologa Ivara Zupiņa 
vadībā izveidotais viena no pasaules 
senākajiem četrkājiem, reptiļa Venta-
stega Curonica makets. Maketu pēc 
365 miljonu gadu senā, Kurzemes 
ūdeņos mitušā un Skrundas apkaimē 
atrastā reptiļa fosīlijām un zinātnieku 
veiktajām vizualizācijām, veidojis 

skulptors Ivars Drulle. Zinātnieki 
noskaidrojuši, ka četrkājis bijis aptu-
veni metru garš un pārticis no zivīm. 
Ventastega Curonica varētu būt viens 
no senākajiem dzīvniekiem, kas jeb-
kad no ūdens izkāpis uz sauszemes 
- tas Latvijas teritorijā dzīvojis jau 
100 miljonus gadu pirms dinozauru 
parādīšanās.

A/S “Skrundas muiža” val-
des loceklis E. Vizulis: „Skrundas 
muižas muzeja vadība padomājusi 
arī par to, kā bērniem un jauniešiem 
par vēsturi stāstīt aizraujošākā veidā, 
tāpēc interesentiem piedāvāsim Sk-
rundas muižas atjaunošanai veltītu 
fi lmu, savukārt citas novada vēstures 
liecības, tai skaitā arī slavenā Sk-
rundas lokatora vēstures materiālus, 
ikviens varēs izzināt ar divu modernu, 
skārienjūtīgo stendu palīdzību. Jau 

šobrīd aicinām iedzīvotājus apmeklēt 
atjaunoto Skrundas muižu un aplūkot 
tās unikālo arhitektūru, kā arī veltīt 
laiku pilnvērtīgai atpūtai gleznainās 
Ventas krastos.”
Skrundas novadam ir ar ko 
lepoties

Skrundas muižas muzejā plānots 
veidot arī ekspozīcijas par muižu 
un tās vēsturi, kā arī par novada 
atpazīstamības simboliem, noti-
kumiem un ievērojamiem cilvēkiem. 
Interesentiem būs apskatāmi savulaik 
Skrundas muižā strādājušā mākslas 
skolotāja, slavenā latviešu gleznotāja 
Jāņa Lauvas darbi, kā arī citām ar 
novadu saistītām personībām - Os-
karam Kalpakam, Harijam Liepiņam 
u.c. veltītas ekspozīcijas. Atsevišķa 
ekspozīcija tiks veltīta arī Skrundas 
lokatoram.

Šobrīd atjaunotajā Skrundas muižā 
ierīkoti 12 individuāli iekārtoti 
viesnīcas numuri, no kuriem viens 
ir īpaši pielāgots tieši cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem, kā arī 
konferenču centrs, vasaras terase, 
vairākas banketu zāles un restorāns. 
Kopumā Skrundas muižā iespējams 
izguldīt līdz pat 80 personām, 
savukārt banketu un semināru telpās 
var uzņemt līdz pat 200 cilvēkiem. 
Skrundas muižas kompleksā plānots 
organizēt arī novada mēroga koncer-
tus, gada tirgus un citus sabiedriskus 
pasākumus. Vairāk informācijas par 
Skrundas muižu var aplūkot mājas 
lapā www.skrundasmuiza.lv

Mārtiņš Pozņaks T.27718597
Foto- Ieva Benefelde

Drīz atklās interaktīvu muzeju

Skrundas muižā norit Jāņu ielīgošanas pasākums.

Piešķir vecajām grāmatām un avīzēm 
jaunu dzīvi

Līdz 31. oktobrim ikviens tiek aicināts piešķirt vecajām grāmatām, avīzēm 
un citai makulatūrai jaunu dzīvi, piedaloties unikālajā makulatūras vākšanas 
akcijā, kurā iesaistījusies arī Skrundas pilsētas bibliotēka.

Akciju kopīgi organizē „Papīrfabrika „Līgatne”” un publisko bibliotēku 
attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.

Akcijas uzvarētāji tiks noteikti katrā no četriem Latvijas reģioniem – 
Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Rezultatīvākajām bibliotēkām 
papīrfabrika dāvinās fotoaparātus un piegādās kliņģerus, lai sasniegumu varētu 
nosvinēt kopā ar saviem apmeklētājiem. Turklāt ikviena bibliotēka par katriem 
nodotiem 500 kg makulatūras saņems veicināšanas balvu – fabrikā saražotu 
biroja vai mākslas papīru radošo darbnīcu organizēšanai.

Akcijas mērķis ir pievērst uzmanību papīra šķirošanas un otrreizējās 
pārstrādes esamībai un nepieciešamībai Latvijā.

Bibliotēka aicina Jūs iesaistīties un pārliecināties, vai mājās neglabājas 
vecas avīzes, žurnāli un cita nevajadzīga makulatūra, un to nogādāt bibliotēkā. 
T.63331552.  

Informāciju sagatavoja Gunita Strode

AADC informē
Skrundas alternatīvās aprūpes di-

enas centrā (AADC) atsākas regulārās 
nodarbības. Atkarību kabinets aicina 
pieteikties interesentus bezmaksas 
individuālajām konsultācijām un 
grupu nodarbībām (29657347). 
Datoru bezmaksas apmācības intere-
sentiem ar un bez priekšzināšanām 
otrdienās un ceturtdienās (26119570). 
Veselīga uztura kluba atbalsta grupas 
nodarbības piektdienās pl.15.30 
(22078038).

Ajūrvēdas masāžas
Sākot ar septembri, otrdienās un 

sestdienās J.Kregžde (t.29676693) 
piedāvā papildus jaunus ajūrvēdas 
masāžas veidus. Čampi – galvas un 
ķermeņa augšdaļas masāža – anti-
depresants, uzlabo koncentrēšanās 
un prāta spējas, atmiņu. Marma 
Cikitas – enerģētiski aktīvo marma 
punktu stimulēšanas sistēma, izsil-
dot tos ar speciālu eļļu un vīraka 
kociņiem, attīsta intuīciju, atbrīvo 
uzkrājušās emocijas, fi ziskā līmenī 
sakārto aknu, liesas, nieru un imūnās 
sistēmas darbību. Taizemes pēdu 
masāža – stimulē bioloģiski aktīvos 
punktus, refleksoterapija. Medus 
masāža – atbrīvo organismu no 
toksīniem, izvada no locītavām 
sāļu nogulsnes. Taktilā jeb zviedru 
masāža „Tauriņu pieskāriens” ilgst 
1,5-2 stundas. Masāžas laikā ar lielu 
eļļas daudzumu tiek veikti viegli 
pieskārieni ādai, kas dod zibenīgu im-
pulsu galvas smadzenēs, radot laimes 
sajūtu. Izmanto masāžu depresijas, 
ilgstoša noguruma, spēka izsīkuma 
gadījumos, pēc insulta, bērniem, kas 
slimo ar enurēzi. 

Jogas pamatkurss
20. un 21. septembrī no pl.18.30-

21.30 un 22. un 23.septembrī no 
pl.10.00-14.30  Skrundas kultūras 

nama telpās Art of Living pamatkursa 
„Elpošanas māksla” nodarbības. 
Samaksa par kursu vienai perso-
nai (četras dienas) – līdz 14.sep-
tembrim Ls 40.00, no 17.septem-
bra – Ls 52.00, studentiem un 
pensionāriem- Ls 25.00, atkārtotiem 
kursa apmeklētājiem Ls 10.00. Kursu 
vadīs skolotājs Jorens. Pieteikšanās 
individuāli centra telpās Skrundā, 
Kalēju ielā 4 vai pa t.63321311, 
29407389 līdz 17.septembrim.

Redzes pārbaude
15. un 29.septembrī no pl.9.00 

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas 
centra telpās (Kalēju iela 4, Sk-
runda) SIA „ART OPTIKA” piedāvā 
vispārīgo redzes pārbaudi pie optom-
etrista, acu spiediena mērīšanu, briļļu 
receptes izrakstīšanu, kontaktlēcu 
piemeklēšanu un testēšanu, briļļu 
ietvarus un to pasūtīšanu, kā arī 
saulesbrilles. Maksa par pakalpojumu 
Ls 5.00. Pieraksts pa t.29555933 
rindas kārtībā.

Novada 
dzimtsaraksts ziņo

Jūlijā un augustā Skrundas novadā 
reģistrēti 6 jaundzimušie - četri 
Skrundā, viens Raņķu, viens Sk-
rundas pagastā. Vecāki izvēlējušies 
vārdus: Nikola, Harijs, Aksels, 
Rinalds, Dāvis un Jānis.

Mūžībā jūlija mēnesī aizgājuši 4 
novada cilvēki- Ināra Rudzīte (1942) 
no Rudbāržu pagasta, Ieva Ķezbere 
(1915) no Skrundas, Žanis Peterlevics 
(1949) no Jaunmuižas, Anna Otilija 
Rožukalne (1924) no Skrundas pa-
gasta. Augusta mēnesī skumīgo ziņu 
nav. Reģistrētas 15 laulības.

Pateicības
23. augustā Skrundas pensionāri 

ekskursijā apskatīja brīvdabas muze-
ju „Ausekļa dzirnavas”, Viesītes 

ievērojamākās vietas, Jaunsudrabiņa 
muzeju Neretas “Riekstiņos” un 
Bruknas muižu. Paldies Skrun-
das novada pašvaldībai un sociālās 
aģentūras darbiniecēm! Pateicību 
izsaka pensionāru kluba “Skrundas 
ceriņi” valde. 

Nīkrāces sakoptāko sētu saimnieki 
izsaka pateicību Skrundas novada 
pašvaldībai par ekskursiju uz skaista-
jiem Nīcas dārziem.

Aicina rakstīt 
dzīvesstāstus

Līdz 16.septembrim turpinās 
p i e t e i k š a nā s  „ D z īv e s s tā s t u ” 
konkursā, kurā ir iespēja dalīties 
ar iedvesmojošiem stāstiem par 
aktīviem, drosmīgiem, labsirdīgiem 
un cēlsirdīgiem senioriem. Konkur-
sa noteikumi atrodami šeit: http://
www.11492009-gats.historypin.com/
en/page/life-stories/.
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