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Labdien, lasītāj!

Didzis Strazdiņš, sabiedrisko
attiecību speciālists

Vasara ir klāt! Daudziem šis ir
atvaļinājumu laiks, lai atrautos
no darba ikdienas, atpūstos
no kolēģiem un uzkrātu jaunus
spēkus. Dažs noteikti nodomās:
"Kāds tur atvaļinājums?! Dārzs
jāravē, zāle jāpļauj, malka
ziemai jāgādā, un vēl simtiem
citu darbu jau gaida..." Pirmajā
brīdī patiešām var šķist – kā gan
lai, piemēram, rušināšanos pa
dobēm sauc par atpūtu? Kādēļ
vispār būtu sevi jāapgrūtina
ar dārza darbiem mūsdienās,
kad, sagaidot attiecīgo sezonu,
gandrīz visu, ko sirds kāro, par
salīdzinoši izdevīgām cenām
var iegādāties veikalā vai tirgū?
Bet vai gandarījumu par paša
izaudzētu gurķi, kartupeli vai
kādu saldu ogu tur var nopirkt?
Nevar. Tāpat kā iekšēju mieru,
kas rodas, kad, strādājot ar
rokām, galvā sakārtojas domas
un vērtības.
Vasara varbūt nav īstais
laiks, kad runāt par mieru,
jo tik tikko aizvadīti vasaras
saulgrieži, un dabā viss zaļo
un aug griezdamies. Tomēr
miers nav pašsaprotama lieta un
diemžēl nevalda visur pasaulē.
Par to nupat atgādināja nemaz
ne tik tāli viesi no Ukrainas
- Ļvovas apgabala teātris,
kura emocionālā uzstāšanās
uz Skrundas kultūras nama
skatuves, dziedot "Dzimtenes
dziesmas", vēl ilgi saglabāsies
spilgtā atmiņā daudziem
pasākuma apmeklētājiem. Bija
prieks redzēt, ka šoreiz kultūras
nama zāle bija ļaužu piepildīta,
tādējādi izrādot cieņu, atsaucību
un atbalstu ukraiņu tautai šajā
nemierīgajā un trauksmainajā
laikā.
Priecēja arī tas, ka daudzi
novada iedzīvotāji bija informēti
par pasākumu, neskatoties uz
to, ka izplatāmo informāciju
pašvaldībā saņēmām neilgi
pirms norises datuma. Šādi
gadījumi apliecina, ka ne vienmēr
visu informāciju iedzīvotājiem
iespējams nodot daudziem
ierastā veidā - ar laikrakstu
palīdzību. Tādēļ visus, kuriem
svarīga savlaicīga informācijas
saņemšana, mudinu regulāri
apmeklēt pašvaldības mājaslapu
www.skrunda.lv, kā arī sekot
pašvaldības aktualitātēm
sociālajos tīklos!
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Īstenos piecas iedzīvotāju ieceres

11. jūnijā Skrundas kultūras namā
tika paziņoti pieci “Latvijas Mobilā
Telefona” (LMT) projektu konkursa
“LMT Latvijai” uzvarētāji. Pateicoties LMT piešķirtajam finansējumam,
tiks iegādāts aprīkojums veselīga dzīvesveida grupām Skrundā un Nīkrāces pagastā, atjaunots Jaunmuižas
pamatskolas sporta laukums, uzstādīti
jauni trenažieri Skrundas vidusskolā
un Kušaiņu ciematā, kā arī izveidots
rotaļu laukums Rudbāržos.

Apbalvošanas ceremonijā piedalījās
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja
Loreta Robežniece, LMT prezidents
Juris Binde, LMT biznesa klientu centra
„Liepāja” vadītājs Raivis Roga un projekta finālisti.
“LMT vienmēr ir bijis svarīgi labas
domas pārvērst darbos, tādēļ esam
gandarīti atbalstīt Skrundas novada iedzīvotājiem būtisku projektu īstenošanu.
LMT lepojas ar katru, kurš uzņemas
atbildību par sava novada attīstību un
dara, tādēļ priecājamies par Skrundas
novada iedzīvotājiem, kuri īstenos idejas
un uzlabos dzīvi savā pilsētā,” sacīja
LMT prezidents Juris Binde.
Projektā “LMT Latvijai” varēja
piedalīties ikviens Skrundas novada
iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona.
Projekta mērķis ir sniegt iespēju īstenot
iedzīvotājiem nozīmīgas ieceres, padarot
sakoptāku vidi, dažādojot sabiedriskās
dzīves aktivitātes un veicinot savas
pilsētas izaugsmi.
„Šis projekts mums ir devis kārtējo
izaicinājumu, jo vēlmes, ko mēs ikdienā
vēlamies, ir daudz. Mēs, skrundenieki,
esam mērķtiecīgi ļaudis. Ar visu jūsu palīdzību kādu no mērķiem mēs arī spējam
sasniegt. Skaistākais ir tas, ka novada
ļaudis ļoti aktīvi iesaistījās, lai pagastos
būtu šīs aktivitātes. Mēs gribam, lai
dzīvība kūsā ap mums. Lai mums visiem
izdodas!” teica Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja Loreta Robežniece.
Pirmajā konkursa kārtā projektus
vērtēja LMT un pašvaldības žūrija, otrajā
kārtā uzvarētājus un finansējuma saņēmējus noteica paši iedzīvotāji, balsojot
elektroniski vietnē lmt.lv/lmtlatvijai un
aizpildot balsošanas anketas Skrundas
novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, savukārt LMT klienti
varēja balsot arī ar īsziņas palīdzību.
Visi astoņi saņemtie projektu pieteikumi tika izvirzīti iedzīvotāju balsojumam.
Apkopojot elektronisko un klātienes
balsojumu, tika noteikti pieci konkursa
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Tikko saņemts apliecinājumu par finansiālu atbalstu Jaunmuižas projektam. (No kreisās) Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja Loreta Robežniece, projekta pārstāves Baiba Meļķe un Lāsma Freimane, LMT prezidents Juris Binde.
uzvarētāji.

Skrundā “LMT Latvijai”
uzvarējušie projekti
Esi kustīgs, esi vesels!
Projekta ietvaros tiks iegādāti vingrošanas paklājiņi, slodzes gumijas, espanderi, aukliņas, vingrošanas bumbas,
diski, hanteles, mūzikas centrs, praktisko
nodarbību pārtikas produkti, bukletu
izgatavošanai papīrs un printera krāsas.
Izveidotas 2 vingrošanas grupas dažāda
vecuma ļaudīm Nīkrāces pagastā un
Skrundā. Reizi nedēļā stundu bez maksas
interesenti varēs vingrot, stiepties un
mācīties izkopt līdzsvaru. Katras nodarbības noslēgumā piedāvāsim meditāciju.
Reizi mēnesī praktiskās nodarbībās
iegūsim prasmes pareizi ēst un gatavot,
lai samazinātu svaru, holesterīna līmeni
un augstu asinsspiedienu. Noslēgumā
katram dalībniekam tiks dāvāti bukleti
ar vingrojumiem un vienkāršām veselīga
ēdiena receptēm.
Projekta iesniedzējs: Inese Ivāne
Finansējums: 725 eiro
Jaunmuižas pamatskolas sporta
laukuma atjaunošana un pilnveide
Projekts „Jaunmuižas pamatskolas
sporta laukumu atjaunošana un pilnvei-

de” veicinās jaunmuižnieku un skolas
audzēkņu mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, veselīgu un aktīvu atpūtu,
nodarbojoties ar dažādām sporta spēlēm
un sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā,
ikvienam sniedzot iespēju uzlabot savu
veselību, attīstot fiziskās īpašības un
vairot dzīvesprieku, izmantojot mūsdienīgus, kvalitatīvu un gaumīgu sporta
inventāru, kā arī iegūs sakoptu un estētisku apkārtējo vidi.
Projekta gaitā sporta laukumā paredzēts uzstādīt basketbola grozus, kā arī
iekārtot sēdvietas ar atkritumu urnām.
Pludmales volejbola laukumam uzstādīs jaunus tīkla statīvus ar pludmales
volejbola tīklu, uzstādīs laukuma līnijas,
kā arī skatītāji un līdzjutēji iegūs jaunas
sēdvietas ar atkrituma urnām. Futbola
laukumā tiks ierīkoti futbola vārti. Vieglatlētikas popularizēšanai tiks uzstādīts
barjeru komplekts, savukārt maziem
bērniem tiks ierīkotas šūpoles ar atsperi
kā interesanta brīvā laika pavadīšana, atpūšoties un sportojot kopā ar vecākiem.
Projekta iesniedzējs: Baiba Meļķe
Finansējums: 1500 eiro
Kopā ceļamies, kopā cīnāmies,
kopā esam stiprākie!
Skrundas vidusskola plāno iegādāties un uzstādīt vidusskolas teritorijā 3
āra trenažierus ar mērķi fiziskā tonusa
uzlabošanai, tādējādi popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu Skrundas
novadā. Āra trenažieri ir universāli – tos
varēs lietot gan vīrieši, gan sievietes bez
vecuma ierobežojuma. Šie trenažieri
būs pieejami sabiedrībai jebkurā laika
periodā, neatkarīgi no laika apstākļiem.
Projekta iesniedzējs: Ainars Zankovskis
Finansējums: 2000 eiro
Rotaļu laukums Rudbāržos
Pie O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas
bērnu dārza grupiņai tiks izveidots jauns
rotaļu laukums, kurā būs slidkalniņš,
šūpoles un rotaļu nojumes. Citus labiekārtošanas darbus paveiks brīvprātīgie
bērnu vecāki talkas veidā.
Projekta iesniedzējs: Inese Ozoliņa
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Finansējums: 1800 eiro
Spēka trenažieri Kušaiņos
Aktīvie Kušaiņu ciemata iedzīvotāji
vēlas uzstādīt spēka trenažierus, kas
veicinātu ciemata iedzīvotāju fizisko
veselību. Ciemata iedzīvotāji ir gatavi
paši iesaistīties trenažieru izgatavošanā,
uzstādīšanā un arī to uzturēšanā. Projektā
plānots uzstādīt vismaz trīs spēka trenažierus, kas veicinātu dažādu muskuļu
grupu nostiprināšanu un attīstību.
Projekta iesniedzējs: Inguna Puriņa
Finansējums: 2000 eiro
Plašāka informācija par “LMT Latvijai”: http://www.lmt.lv/lmtlatvijai
Papildu informācija:
Valdis Jalinskis
Latvijas Mobilais Telefons
Sabiedrisko attiecību daļas
vadītājs
Tālr. 29248645,
e-pasts: valdis.jalinskis@lmt.lv
Foto - Kristīne Vērdiņa

Par LMT Latvijai

Jau kopš 2011. gada “Latvijas
Mobilais Telefons” sadarbībā ar
Latvijas pašvaldībām, pilsētu
iedzīvotājiem un iedzīvotāju
grupām, kuri vēlas ar idejām
un projektiem piedalīties
savas pilsētas attīstībā,
piedāvā iespēju piedalīties
projektu konkursā “LMT
Latvijai”. Projekta mērķis ir
veicināt sabiedrisko dzīvi
Latvijas pilsētās un atbalstīt
privātpersonu, juridisku personu
un nevalstisko organizāciju
iniciatīvas pilsētu sabiedriskās
dzīves izaugsmei. Šogad
projektu konkursā piedalās
Cēsis, Madona, Dobele, Roja,
Skrunda, Iecava un Daugavpils
novads. Kopš 2011. gada ar LMT
atbalstu īstenoti vairāk nekā 80
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti
sešpadsmit Latvijas pilsētās
un novados, kam LMT atvēlējis
vairāk nekā 200 tūkstošus eiro.
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Atskats uz tranzītielas projektu

ĪSUMĀ

Izsolīs nomas
tiesības

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 25.06.2015. domes lēmumu
(prot. 11, 6.§), organizē pašvaldības
nekustamā īpašuma „Mežaine”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6278 003 0089, rakstisku nomas
tiesību izsoli.
Nosacītā (sākuma) nomas maksa
mēnesī sastāda 115.83 EUR (viens
simts piecpadsmit euro, astoņdesmit trīs
centi) + PVN. Izsoles laiks 12.08.2015.
pl.10.00.
Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā
11.Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz
11.08.2015. pl.16.00. Izsoles veids
- rakstiska izsole ar nenoteiktu augšupejošu soli. Ar izsoles nolikumu var
iepazīties Skrundas novada pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā un www.
skrunda.lv/afisa.php.

Izsolīs nekustamo
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, pamatojoties uz 28.05.2015.
domes lēmumu (prot. 9, 3.§), organizē
pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulstari”-11, Jaunmuiža, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs:
6229 900 0132 izsoli. Nosacītā cena
EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Izsoles laiks 07.07.2015. pl.10.00. Izsoles
vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 06.07.2015.
pl.16.00. Izsoles veids - mutiska izsole
ar augšupejošu soli.

Ievēro
ugunsdrošību!

Ilgā sausuma un siltā laika dēļ pieaug
ugunsnedrošība mežos un purvos. Dabas
aizsardzības pārvalde aicina visus, kas
dabā dodas atpūsties vai strādāt, ievērot ugunsdrošību un rīkoties ar uguni
uzmanīgi. Nekontrolētai, patvaļīgai
rīcībai ar uguni mežos un purvos var
būt postošas sekas, ko nedrīkst pieļaut.
Meža ugunsnedrošais periods izsludināts
jau kopš 25. aprīļa. Šajā laikā mežos un
purvos aizliegts kurināt ugunskurus.
Izņēmums ir īpaši ierīkotās ugunskuru
vietas. Tomēr arī šādās vietās uguni atstāt
bez uzraudzības nedrīkst. Pirms došanās
prom, jāpārliecinās, ka uguns nodzēsta
un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Tāpat
meža ugunsnedrošajā periodā mežos,
purvos, kā arī uz tos šķērsojošiem ceļiem
un stigām aizliegts nomest degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus
priekšmetus. Pa mežiem un purviem
ārpus ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem atļauts pārvietoties vienīgi
ugunsapsardzības nolūkos. Aizliegts
veikt jebkuras citas darbības, kas var
izraisīt ugunsgrēku mežos un purvos.
Aicinājums visiem, kuri pamanījuši
ugunsgrēku mežā, nekavējoties zvanīt
uz ārkārtas palīdzības tālruņa numuru
“112”.

Izveidots īpašs
grūtniecības
kalendārs

Valsts portālā topošajiem vecākiem
www.grutnieciba.lv atklāta digitālā
versija īpašam kalendāram, kas palīdzēs
Latvijas sievietēm ievērot savlaicīgu un
regulāru medicīnisku aprūpi grūtniecības laikā. Kalendārs tapis ar projekta
“Izglābsim 100 bērnus” gādību, kura
galvenais mērķis ir veicināt perinatālās mirstības samazināšanu. Skrundas
novadā minētā grūtniecības kalendāra
drukāto versiju var apskatīt un bukletu
iegūt stendā pie ģimenes ārstu praksēm,
feldšeru punktos Nīkrācē un Rudbāržos,
p/a „Sociālais dienests”, AADC, kā arī
bibliotēkās. Kopš 2011. gada perinatālās
mirstības rādītājs Latvijā ir samazinājies.
– no 9,3 gadījumiem uz 1000 jaundzimušiem līdz 7,3 gadījumiem 2014.gadā.
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Jūlija beigās tiks pabeigti projektā Nr.
3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/025 “Ventas un Liepājas ielas (A9) rekonstrukcija
Skrundā, Skrundas novadā” (Vienošanās
Nr. 2012/-46) paredzētie būvdarbi.
Kā rakstījām iepriekš, projekts tika
apstiprināts jau 2012.gadā, pēc gada
pabeigta būvprojekta izstrāde, bet būvdarbu līgums ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ tika noslēgts tikai 2014.gada
rudenī. Neskatoties uz birokrātiskiem
šķēršļiem un būvdarbu tehnoloģisko
pārtraukumu ziemas periodā, pašvaldībai ir izdevies sekmīgi īstenot projektā
paredzētās aktivitātes.
Projekta mērķis – komfortabla un
droša satiksme pilsētas tranzītielās,
rekonstruējot un attīstot pilsētas tranzītielas 1.šķiras autoceļu maršrutos vietās,
kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies
un tādējādi nespēj nodrošināt pieaugošo
transporta plūsmu.
Projekta gaitā tranzītielā veikti šādi
uzlabojumi:
•Tranzītielas rekonstrukcija- ielas
braucamās daļas seguma izbūve vairāk
nekā 2 km garumā.
• Siltumtrases rekonstrukcija.
• Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada
izbūve.
• Apgaismojuma izbūve.
• Lietusūdens kanalizācijas izbūve.
• Gājēju un apvienotā gājēju/veloceliņa izbūve.
• Ceļa aprīkojuma – satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
• Uzlabota krustojumu ģeometrija.
• Paaugstināta gājēju drošība.
Rekonstrukcijas tehniskā projekta
risinājumus izstrādāja un autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošināja SIA
“Projekts 3”. Būvdarbus, pamatojoties

Tranzītiela pirms rekonstrukcijas un pēc darbu pabeigšanas.
uz iepirkuma procedūras rezultātiem,
veica ģenerāluzņēmējs SIA “Saldus
ceļinieks” un apakšuzņēmēji SIA “Grobiņas SPMK”, SIA “OMS”, bruģa ieklāšanu veica SIA “A-Land” darbinieki.
Būvuzraudzību veica SIA “Firma L4”
sertificētie speciālisti. Projekta ieviešanas uzraudzības iestāde- LR Satiksmes
ministrija.
Projekts „Ventas un Liepājas ielu
(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas

PVD cūku turētājiem atgādina par
biodrošības pasākumiem
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar
ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM)
vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16. jūnijā pēc 9 mēnešu
pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.
Arī pārbaudot dzīvnieku novietnes, PVD inspektori konstatē, ka ne vienmēr tiek
ievēroti biodrošības pasākumi, kā arī joprojām ir piemājas saimniecības, kurās
dzīvnieki nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Novietne un cūkas
jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā un regulāri jāatjauno informācija par novietnē turēto cūku skaitu!
PVD sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centru uzrauga mājas cūku pārvietošanas datus un konstatē, ka notiek cūku pārvietošana no slimības skartajām zonām
uz brīvajām zonām. Ar šādu rīcību cūku turētāji savu novietni, savu pagastu un pat
savu novadu pakļauj riskam ievazāt slimību.
Pirms sivēnu iegādes PVD aicina noskaidrot, kurā slimības zonā atrodas pārdevēja
novietne. Informācija pieejama PVD mājas lapā interaktīvajā kartē.
Lai pasargātu dzīvnieku novietni, piemājas saimniecību no Āfrikas cūku mēra
(ĀCM), PVD atgādina un atkārtoti aicina ievērot visus noteiktos biodrošības pasākumus:
• Neturiet cūkas āra aplokos, tās var kontaktēties ar savvaļas un klaiņojošiem
dzīvniekiem!
• Dzīvnieku kopšanai izmantojiet tikai šim darbam paredzētu apģērbu un apavus,
kurus nelietojat ārpus novietnes!
• Pie ieejas novietnē nodrošiniet apavu dezinfekciju, novietnē regulāri veiciet
tīrīšanu un dezinfekciju!
• Izvērtējiet, kur stāv pakaiši, ruloni, kur atrodas salmu kaudzes – tie var būt
inficēti, ja tiem ir piekļuvušas meža cūkas!
• Cūkām nedodiet zaļbarību un pagalmos pļautu zāli!
Tā kā piemājas saimniecībās cūku piebarošana ar svaigu zāli laika gaitā izveidojusies par tradīciju, situācijā, kad pieaug ĀCM gadījumu skaits meža cūkām, tas
rada lielus inficēšanās draudus mājas cūkām, jo zālē var būt ĀCM vīruss, ko tur
ievazājušas meža cūkas.
• Mājas cūkām aizliegts izbarot virtuves atkritumproduktus, īpaši bīstami ir meža
cūku izcelsmes atkritumprodukti!
• Atgriežoties no meža pēc ogošanas, sēņošanas un medībām, notīriet apavus,
īpaši to zoles!
• Informējiet PVD teritoriālo pārvaldi, ja mežā atrodat meža cūkas līķi!
• Sekojiet cūku veselības stāvoklim un, ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties
izsauciet veterinārārstu!
Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām
un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.
Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku
sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku
īpašnieks vai turētājs.
Slimības uzliesmojuma gadījumā saimniecībā vai dzīvnieku novietnē valsts kompensācijas varēs saņemt tikai tad, ja cūkas būs reģistrētas un ievērotas biodrošības
prasības!
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novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/
SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46)
ir īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta
kopējās izmaksas 3,7 miljoni EUR,
ERAF līdzfinansējums 74,99% no attiecināmajām izmaksām jeb 2349168,79
EUR un valsts budžeta dotācija 3,75%

jeb 117474,79 EUR. Projekta ieviešanas
laiks no 2012.gada 30.augusta līdz 2015.
gada 31.augustam.
Teksts - Gita Rubežniece, projektu
vadītāja
Foto - no SIA „Saldus ceļinieks”
arhīva, Alans Perševics

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Izsludināts projektu konkurss
Kurzemes NVO

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu Kurzemes
biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās jomās – ‘’Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas’’, ‘’Starpkultūru dialoga veicināšana’’ un ‘’Romu
kopienas integrācija un līdzdalība’’. Kopējā pretendentiem piešķiramā finansējuma
summa ir 15 000 EUR. Vienam projektam maksimālā piešķiramā summa pamata
līmenī ir 500EUR, pieredzes līmenī 1000 EUR, 3.atbalstāmajā jomā – līdz 1 500
EUR. Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. Viens
pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus. Projektu pieteikumi jāiesniedz sūtot pa pastu vai personīgi biedrībai ‘’Kurzemes NVO atbalsta centrs’’ Kr.
Valdemāra ielā 17a, Talsi, LV- 3201 līdz 2015. gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) plkst.
17.00. Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv
Informatīvais seminārs par konkursu un individuālas konsultācijas projektu sagatavotājiem notiks 6. jūlijā Kuldīgā.
Atbalstāmās jomas:
Joma Nr.1 ‘’Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas’’
Kopējais finansējums jomai Nr.1 – 7 500 EUR
Atbalstāmās aktivitātes: sabiedrības iniciatīvu, NVO sadarbību veicinošas aktivitātes, informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību, izglītojoši pasākumi, citas
pašiniciatīvu aktivitātes
Joma nr.2 „Starpkultūru dialoga veicināšana”
Kopējais finansējums jomai Nr.2 – 7 500 EUR
Atbalstāmas aktivitātes: jebkāda veida aktivitātes, kas vērstas uz savstarpējas
izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu starp dažādu tautību pārstāvjiem un
to kultūru Latvijā.
Joma nr.3 „Romu kopienas integrācija un līdzdalība”
Kopējais finansējums jomai Nr.3. - 1 500EUR, maksimālā summa vienam projektam 1 500 EUR.
Iesniedzējs: Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojoši Romu kopienas
pārstāvji un tās līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās Romu kopienas
pārstāvju kultūras un identitātes saglabāšanu, integrāciju un pilsonisko līdzdalību,
kā arī citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno Romu kopienu
Atbalstāmās aktivitātes: sadarbību veicinoši pasākumi starp Romu kopienu un
pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, Romu kopienas kultūras identitātes
saglabāšanu un starpkultūru dialoga veicināšana un citas .
Kopējais pieejamais finansējums “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” un “Starpkultūru dialoga veicināšana” jomās ir sadalīts 2 līmeņos:
Pamata līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 500EUR.
Pieredzes līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 1 000EUR
. Projektu īstenošanas laiks ir no 2015. gada 13.augusta līdz 2016. gada 24.janvārim. Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@
kurzemesnvo.lv!
Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas
konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības
attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.
Linda Maslobojeva
Kurzemes NVO atbalsta centra
Projektu koordinatore
+371 26650518, linda@kurzemesnvo.lv
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2015.gada 3.jūlijs

2015.gada 25.jūnija domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.
Dome nolēma iesniegt pieteikumu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta dotācijas
saņemšanai 2015.gadā Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei un uzturēšanai Skrundā. Pieteikuma kopējās un attiecināmās izmaksas
ir 18 685.00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši
seši simti astoņdesmit pieci euro). Valsts
budžeta dotācijas finansējums ir 70.64 %
no attiecināmajām izmaksām, kas ir 13
200.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi
simti euro), pašvaldības finansējums ir
29.36 % no attiecināmajām izmaksām,
kas ir 5 485.00 EUR (pieci tūkstoši četri
simti astoņdesmit pieci euro).
Dome nolēma piešķirt biedrībai
„Latvijas Politiski represēto apvienība”
finansiālu atbalstu 70.00 EUR apmērā
Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojuma organizēšanai Ikšķilē
22.08.2015., finansējuma avots – novada
kultūras pasākumiem paredzētie līdzekļi
2015.gadā.
Dome piešķīra Skrundas novada Domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei
apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 01.07.2015. līdz 14.07.2015. Domes
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā viņas
pienākumus izpildīs domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis, nosakot
atlīdzību 30% apmērā no viņa amata
darba algas.
Dome izsludināja atklātu konkursu

uz vakanto Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora
amatu, apstiprināja pretendentu atlases
konkursa nolikumu, kā arī pretendentu
atlases konkursa komisiju piecu cilvēku
sastāvā: Inga Flugrāte – Izglītības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja,
Loreta Robežniece – Skrundas novada
Domes priekšsēdētāja - komisijas locekle, Guntis Putniņš – Skrundas novada
pašvaldības izpilddirektors – komisijas
loceklis, Gunta Stepanova – Izglītības,
kultūras un sociālo jautājumu komitejas
priekšsēdētāja – komisijas locekle, Inga
Freimane – Administratīvo lietu nodaļas
vadītāja – komisijas locekle, Kristiāna
Rubene – Skrundas novada domes sekretāre – protokoliste.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/4, 2.8.2/5 un 2.8.2/6
no 09.06.2015 par nekustamo īpašumu
Dzeldā, Nīkrāces pagastā - Centra garāžas Nr.6, šķūnīša „Centra garāžas”
Nr.19 un Centra garāžas Nr.4 nomas
tiesību izsoli.
Dome iznomās rakstiskā izsolē ar
nenoteiktu augšupejošu soli nekustamo
īpašumu „Mežaine”, Raņķu pagastā, ar
nosacīto (sākuma) cenu mēnesī 115.83
EUR (viens simts piecpadsmit euro,
astoņdesmit trīs centi) mēnesī plus PVN
(1.5% gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības (92662.00 EUR) + PVN
gadā, kas sastāda 1389.96 + PVN gadā,
kas mēnesī veido 115.83 EUR +PVN).
Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-

dāt nekustamo īpašumu „Akmentiņi”
un „Biķernieki”, kas atrodas Rudbāržu
pagastā, zemes ierīcības projektu saistībā
ar zemes vienības sadalīšanu.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Asari”, Skrundas pagastā,
atdalāmai zemes vienībai 9.7 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Asarīši”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība. Paliekošai
zemes vienībai 6.2 ha platībā Dome
atstāja nosaukumu „Asari”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība. Paliekošai
zemes vienībai 10.3 ha platībā atstāja
nosaukumu „Asari”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Gundegas” Raņķu pagastā,un atdalāmām
zemes vienībām 10.4 ha un 34.45 ha
platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Āboliņi”, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
LV-3323. Zemes vienību lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Gobas”
Nīkrāces pagastā un atdalāmai zemes
vienībai 10.6 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Kvarcs”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0401 – derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas.

Dome sadalīja saimniecību „Līvi”
Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes
vienībai 4.9 ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Līvkalni”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Mežmaļi” Rudbāržu pagastā un atdalāmai
zemes vienībai 9.7 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Kraulīši”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo
zemes gabalu „Dzeldas centrs” Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, un atdalāmam zemes
gabalam 0.03 ha platībā un uz tā esošai
depo ēkai piešķīra adresi „Depo”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV–3320. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1104 – transporta līdzekļu garāžu
apbūve. Paliekošam zemes gabalam
1.87 ha platībā un uz tā esošām ēkām
atstāja nosaukumu „Dzeldas centrs”,
Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320. Zemes gabala lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve. Depo ēku
dome uzņēma pašvaldības bilancē par
kadastrālo vērtību.
Dome piešķīra vasaras mājai un
šķūnim, kas atrodas iznomātā zemes gabala nekustamajā īpašumā „Ozolkalni”
Rudbāržu pagastā, adresi „Ozolkalni”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324.
Dome apvienoja nekustamos īpašu-

Izsludināts atklāts konkurss uz Rudbāržu internātpamatskolas
- rehabilitācijas centra direktora amatu
Skrundas novada pašvaldība līdz
30. jūlijam pl.17.00 pieņem pieteikumus vakantajam Rudbāržu
internātpamatskolas–rehabilitācijas
centra direktora amatam. Pārrunas
ar pretendentiem plānotas no 3. līdz
14. augustam.
Uz direktora amatu var pretendēt
personas, ja:
- uz pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50. pantā un Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 72.panta 5.un 6.
daļā noteiktie ierobežojumi strādāt par
pedagogu;
- pretendenta izglītība atbilst Izglītības
likumā un Ministru kabineta noteikumos
par pedagogiem nepieciešamo izglītību
un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām

prasībām;
- pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas
likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
- pretendentam ir vismaz triju gadu
darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
- pretendentam ir prasme sagatavot un
noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
- pretendentam ir prasmes izteikt
un aizstāvēt savu viedokli, patstāvīgi
pieņemt lēmumus, strādāt komandā un
paaugstinātas intensitātes apstākļos.
- pretendentam ir IT lietošanas prasmes.
Motivācijas vēstuli, pieteikumu, iz-

glītību apliecinošu dokumentu kopijas,
tālākizglītību apliecinošu dokumentu
kopijas, Skrundas novada pašvaldības
Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra attīstības koncepciju
(līdz 2 A4 lapām datorrakstā) ar norādi
“Konkursam uz Rudbāržu internātpamatskolas–rehabilitācijas centra direktora amatu’’ līdz 30.jūlija pl.17.00 aicinām
sūtīt pa pastu – Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV 3326,
vai darba laikā personīgi iesniegt slēgtā
aploksnē Skrundas novada pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā, Skrundā,
Raiņa ielā 11.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
www.skrunda.lv/afisa.php
Inga Flugrāte,
Skrundas novada pašvaldības

Sociālais projekts - fotogrāfijā

Ilggadējās sadarbības rezultātā starp
LMSA (Latvijas Multiplās sklerozes
asociācijas) Skrundas domubiedru grupas pārstāvi, biedrības “Lejaskurzeme”
dibinātāju, skrundeniecci Vitu Eglīti
un biedrības “Donum Animus” valdes
priekšsēdētāju Sintiju Bernavu realizēts
starptautiskais sociālās realitātes fotogrāfiju projekts Portugālē, akcentējot
sociālās realitātes.
Projekta ietvaros V. Eglīte neklātienē,
bet S. Bernava sadarbībā ar Portugāles
pārstāvi Jooa Joakimu (Joao Joaquim)
realizēja fotogrāfiju projektu ‘’Scream
for Freedom” jeb “Sauciens pēc brīvības”, lai ar fotogrāfiju palīdzību vērstu
pasaules sabiedrības uzmanību sociālajai
realitātei - nabadzībai, badam, vientulībai un vairākām citām sabiedrībā aktuālām problēmām, ar ko ikdienā saskaras
miljoniem pasaules iedzīvotāju.

Starptautiskā Eiropas Komisijas
finansiāli atbalstītā Erasmus+ projektā
“Composing Multiculturalism” piedalījās 24 dalībnieki no Portugāles, Polijas,
Spānijas, Slovākijas, Čehijas, Islandes,
Rumānijas un Latvijas. Projekta ietvaros
dalībnieki attīstīja savas prasmes par
digitālo tehnoloģiju un konkrēti fotogrāfijas sniegtajām iespējām, uzrunājot
sabiedrībā tādus aktuālus jautājumus kā
stereotipi un sociālie aizspriedumi, ko
bieži atspoguļo ar fotogrāfiju palīdzību.
Papildus pieredzes apmaiņai saistībā
ar aktuālajiem jautājumiem multikulturālisma jomā norisinājās arī teorētiskas
lekcijas un praktiskās nodarbības, kas
bija saistītas ar fotogrāfiju uzņemšanu un
to analīzi. Projekta ietvaros norisinājās
aktīvas diskusijas, analizējot dažādu fotogrāfu uzņemtās fotogrāfijas, cenšoties
saprast konkrēto autoru vēstījumu un

izvērtējot riskus, ko nepareiza (provokatīva) fotografēšana var izraisīt dažādās
kultūrās un kā pareizi saprast fotogrāfijās ietverto vēstījumu saturu. Projektā
īpašs uzsvars tika vērsts uz aktivitātēm,
kas vēstas uz katra projekta dalībnieka
viedokļa veidošanu un paušanu.
Projekta dalībnieki apmeklēja slavenā
fotogrāfa Sebastiao Salgado fotogrāfiju
izstādi. Fotogrāfs ar saviem daudzveidīgajiem darbiem apliecina, ka fotografēšanai robežu praktiski nav.
Projektu palīdzēja realizēt Portugāles nevalstiskā organizācija “SPIN’’,
fotogrāfiju konsultanti bija portugāļi:
Josē Lima un Valter Costa, kas ikdienā
strādā ar fotogrāfiju un lieliski pārzina
fotografēšanās tehnisko specifiku.

No 01.07.2015. tiek uzsākti būvdarbi objektā “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra
jumta seguma nomaiņa Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā”. Būvdarbu veicējs SIA “AB
Būvniecība”, būvuzraugs - sertificēts inženieris Vitālijs Svenčs, projekta autors - SIA “Struņķkrogs”.
Būvdarbu pabeigšanas termiņš - 2015.gada 28.augusts. Finansējums - pašvaldības budžeta līdzekļi.
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mus „Almeri”, Rudbāržu pagastā, kas
sastāv no zemes vienības 0.2438 ha
platībā, uz kura atrodas nedzīvojamā
ēka, un „Jaunalmeri”, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6282 008 0319, 0.63 ha platībā. Apvienotiem nekustamajiem īpašumiem Dome
piešķīra vienotu adresi un nosaukumu
„Almeri”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324. Zemes vienības lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska
rakstura uzņēmumu apbūve.
Dome izmainīja zemes vienībai Graudu ielā 9, Rudbāržos, platību no 0.4053
ha uz 0.51 ha.
Dome precizēja un noteica zemes
vienībai „Pīles” Raņķu pagastā 18.24
ha platībā vienotu zemes lietošanas
mērķi - 0302 – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas.
Dome atcēla Skrundas novada Domes
30.09.2010. sēdes (prot. Nr.16, 14.§)
lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” pielikuma punktu: „Inkužas”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads.

Dzīvokļu jautājumi

Dome 5 personām piešķīra dzīvojamo telpu, slēdzot īres līgumu, ar 6
personām pagarināja dzīvojamās telpas
īres līgumu, 1 personai atļāva mainīt
dzīvokli, slēdzot īres līgumu uz sešiem
mēnešiem, ar 2 personām pārtrauca īres
līguma tiesības uz dzīvojamo telpu, bet
1 personai anulēja Skrundas novadā
deklarēto dzīvesvietu.
Informāciju apkopoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

2015.gada 18.jūnija
domes ārkārtas sēde
Nekustamā īpašuma jautājumi

Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Skrundas arodvidusskola”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, zemes ierīcības projektu saistībā
ar zemes vienības sadalīšanu.

Pašvaldība pastiprināti uzrauga
savu nekustamo īpašumu „Mežaine”

Skrundas novada pašvaldība maijā ir saņēmusi izsolē iegādātā īpašuma “Mežaine” jeb tā dēvētās Skrundas lokatora pilsētiņas zemesgrāmatu. Šobrīd ir sākts
darbs pie teritorijas sakārtošanas: tiek aizvākti būvgruži, un iepriekš nozāģētie koki
tiek nogādāti Raņķu pagasta pārvaldei apkures vajadzībām. Daļai no šī nekustamā
īpašuma pašvaldība augustā organizēs nomas tiesību izsoli, nomniekiem izvirzot
striktus noteikumus, ar kuriem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv.
Pēdējā laikā pilsētiņai pastiprināti pievērstā plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības
uzmanība diemžēl radījusi arī negatīvas sekas – teritorijā izcēlies ne viens vien
ugunsgrēks, un vandāļu darbības pēdas redzamas ik uz soļa. Tādēļ, lai pašvaldības
īpašumā novērstu nepiederošu personu uzturēšanos, Skrundas novada pašvaldības
policija uzsākusi teritorijas regulāru apsekošanu, kā arī tiek veikta videonovērošana.
Šie pasākumi jau ir bijuši sekmīgi – ir uzsākti vairāki kriminālprocesi par īpašuma
tīšu bojāšanu, kuri atrodas izskatīšanā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes
Kuldīgas iecirknī, un ir redzamas pozitīvas ievirzes vainīgo personu noskaidrošanā.
Atgādinām, ka nepiederošu personu uzturēšanās pašvaldības īpašumā “Mežaine”
ir aizliegta, un visus interesentus jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Skrundas
novada pašvaldību.
Teksts - Didzis Strazdiņš,
Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists

Cienījamie pirmsskolas vecuma
bērnu vecāki!
Skrundas estrādē
2.augustā pl.12.00
Skrundas novada pašvaldība
dāvina saviem mazajiem iedzīvotājiem
BĒRNĪBAS SVĒTKUS

Teksts - Vita Eglīte

Skrundas novada pašvaldība informē
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Lūdzam pieteikt dalību līdz 20. jūlijam, atsūtīt elektroniski vai atnest bērna
foto (nav noteikts lielums) apliecības sagatavošanai, veikt līdzmaksājumu
5.00 eiro pārsteigumam.
Vairāk informācijas pa tālruni 25611098 - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
e-pasts dace.gravele@skrunda.lv
Svētkos aicināti bērni līdz 7 gadu vecumam ar vecākiem un krustvecākiem.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Uzņemšana Skrundas vidusskolā

2015.gadā Skrundas vidusskola svin 65 gadu jubileju un piedāvā vidi, kurā notiek kvalitatīvs un radošs
mācību process, sekmējot un stiprinot jauniešu gatavību pilnvērtīgai dzīvei. 2015./2016. mācību gadā skola
piedāvā 3 pamatizglītības programmas, 4 vispārējās vidējās izglītības programmas, speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī praktiskās uzņēmējdarbības izglītības mācību
programmu un komercizglītības projektu “Esi līderis!” Skolā ir daudz interesantu tradīciju un izglītoti, iniciatīvas bagāti, aktīvi jaunieši, kas darbojas skolēnu līdzpārvaldē, tautisko deju kolektīvos, vokālajos ansambļos
un koros, dramatiskajā kolektīvā, sporta grupās vieglatlētikā, basketbolā un volejbolā, lietišķās mākslas un
rokdarbu pulciņos, galda hokejā, kokapstrādes pulciņā un jaunsargos.
Piesakoties Skrundas vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
• iesniegums (uz vienotas veidlapas),
• pases vai dzimšanas apliecība jāuzrāda,
• apliecība par pamatizglītību, gada un eksāmenu atzīmju izraksts (oriģināls),
• medicīniskā karte 026/u,
• profilaktiskās potēšanas karte 063/u.
Dokumentu pieņemšana notiks 27.augustā no plkst. 9.00–12.00, kā arī citā interesentiem pieņemamā laikā.
Uzņemšanas komisija pieteikumus izskatīs 27.augustā plkst.12.00.
Skrundas vidusskolas administrācija

Seniorus aicina uz kopā sanākšanu

“Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani noticis.” /M.Čaklais/
Pavisam drīz klāt būs tradicionālais pensionāru saiets, jau piecpadsmitais. Tas šoreiz notiks Nīkrācē. Uz to aicināti bijušā
Kuldīgas rajona seniori no Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novadiem kopā lieliski pavadīt pēcpusdienu ar dziesmām un dejām.
Saiets tiks atklāts ar muzikālu sveicienu “Tikai Tev”, dziedās Viktors Zemgals. Brīvajā brīdī varēs iepazīties ar Nīkrāces pagasta
apkārtni - skolu, muzeju pagasta pārvaldē, izstādi atpūtas centrā, bibliotēku, saieta namu. Pēc svētku uzrunām un sveicieniem
vienosimies kopīgā dziedāšanā ar Nīkrāces sieviešu ansambli “Diantus” un dejosim Saldus akordeonistu ansambļa “Akords”
pavadījumā. Senioru saieta ballēšanās notiks pie skolas stadionā, tāpēc ir lūgums padomāt par pasargāšanos no saules ar
cepurēm vai saulessargiem. Notiks arī saulessargu konkurss - izstāde, tāpēc vēl ir lūgums no katra kolektīva sagatavot vienu
vislabāko, viskrāšņāko, vissaulaināko saulessargu izstādei. Dalības maksa - 3.00 EUR no personas. Saiets notiks 1.augustā
pl.14.00 pie Nīkrāces pamatskolas.

Atkal klāt lauku amatierteātru festivāls

8. augustā Skrundā notiks 4. Kurzemes lauku amatierteātru festivāls „Spēlēju dancoju…”. Festivāls dos iespēju Kurzemes
lauku amatierteātru dalībniekiem parādīt savu veikumu ārpus pagastu un sava novada robežām. Festivāla laikā godināsim aktiera Harija Liepiņa piemiņu, jo daudzus gadu desmitus viņš vasaras vadījis Skrundas pusē, atzīstot, ka šī vieta viņam devusi
iedvesmu ne vienai vien lomai. Skrundas ielās un laukumos būs iespēja noskatīties dažāda žanra izrādes, dodot skatītājiem
iespēju izvēlēties sev tīkamāko. Pēc visu izrāžu noskatīšanās katrs no teātriem saņems pateicības balvas, bet viens no teātriem
- oriģinālbalvu, veidotu speciāli šim notikumam. Vēlamies, lai šis festivāls kļūst par spilgtu notikumu Skrundas pilsētas un Jūsu
kultūras dzīvē. Vakarā Skrundas estrādē ZAĻUMBALLE. Ieeja: EUR 3.00. Pasākuma dalībniekiem – bez maksas.

Skrundā notiks Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts

10. jūlijā pl.19.00 Skrundas estrādē norisināsies Amigo Dzintara dziesmu vasaras tūres koncerts un balle. Koncertā uzstāsies
Edvīns Bauers, „Liepavots”, Aigariņš, Santa Zapacka, „Klaidonis”, māsas Legzdiņas, „Laimas muzykanti”, Liene Šomase un
Jānis Moisejs. Nakts zaļumballē – dejas kopā ar grupām „Klaidonis” un „Baltie lāči”.
Amigo aizsāktā Dzintara dziesmu aptauja norisinās otro sezonu un ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem šlāgermūzikas
pasākumiem Latvijā. Tāpēc šogad aptaujas finālisti dosies pie saviem klausītājiem visā Latvijā, tā īstenojot Amigo Dzintara
dziesmu misiju – padarīt skaistākās melodijas pieejamas ikvienam. Amigo Dzintara dziesmu aptaujas vasaras tūres pasākumos
šlāgermūzikas cienītāji aicināti gan dziedāt līdzi, gan no sirds izdejoties!
“Šis gads Amigo Dzintara dziesmām būs īpašs, jo pirmo reizi dosimies ārpus radio un TV studijas tuvāk saviem skatītājiem
un klausītājiem. Šlāgerdziesma tā pa īstam skan tikai tad, ja tai līdzi dzied katrs, kas ir klāt un kam līksma sirds. Aicinām
ikvienu pievienoties! Nāciet visa ģimene un esiet kopā ar saviem mīļajiem, jo skaistas dziesmas, tāpat kā sirsnīgas sarunas,
tuvina. Amigo saviem klientiem sarūpējis īpašu piedāvājumu – 30% atlaidi uz visiem Amigo Dzintara dziesmu koncertiem,”
aicina Amigo vadītājs Artūrs Freimanis.
Koncertu vadīs iemīļotie TV un radio raidījumu vadītāji – Velga Vītola un Juris Hiršs.
Pirmās 500 biļetes par 5 eiro jau ir izpārdotas, vēl pieejamas biļetes par 7 eiro, bet pasākuma dienā tās maksās 10 eiro.
Aicinām biļetes iegādāties laicīgi, tas ir lētāk un izdevīgāk. Biļetes pieejamas arī Skrundas kultūras namā. Vairāk informācijas
www.bilesuparadize.lv. Koncertu atbalsta Skrundas pašvaldība un Skrundas kultūras nams.
Informāciju sagatavoja: Sandis Mohovikovs, producents, t.29131458

Paziņojums

Visi, kuri šogad Skrundas svētku laikā darbojās keramikas darbnīcā ar Leo Lepi, savus darbiņus var saņemt Skrundas bērnu
bibliotēkā.

Paziņojums

Nākamais pašvaldības informatīvais izdevums „Skrundas novads” iznāks 4.septembrī.

Skrundas AADC informē

Masāžas Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Masieri Ina Leona, Gatis Sprūds (28643994) pieņem pēc pl.16.00 un sestdienās
no pl.10.00.
A un AL-Anon pašpalīdzības grupas. Alternatīvās aprūpes dienas centrā, Kalēju ielā 4, Skrundā katru ceturtdienu no pl.18.00 20.00 notiks pašpalīdzības grupu tikšanās: 2. stāva zālē – anonīmie alkoholiķi (AA) tikšanās (kontaktpersonas – Nora 20556541
un Guntis 26220977). 1. stāva zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga
alkohola lietošana) (29657347 Rita).
Mainīts arī Alternatīvās aprūpes dienas centra trenažieru apmeklēšanas laiks – pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu
apliecību, tie bez maksas pieejami otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00–12.00, bet citiem interesentiem tie pieejami par maksu
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 13.00–21.00 un ceturtdienās no plkst. 13.00–17.00.
Kā ziedi ir bērni
Un ziedonī viņiem ir jāaug.
(P.Vīlips)

Šai vasarā ir kaut kas liktenīgs
starp tevi un starp mani…

Jūnija mēnesī Skrundas Dzimtsarakstu nodaļā laulības reģistrējuši 6 pāri:

Jūnijā Skrundas novadā
piedzimusi meitenīte Melānija un
puisītis Kevins, abi skrundenieki.
Apsveicam vecākus!
Lai mazulīši aug mīlēti un veseli!

Samanta un Artis Valtenbergi, Laura un
Dairis Daubari no mūsu novada;
Elīna un Gatis Baroni, Zane un Andris Ūpji,
Agris Nipers un Irīna Žemaite - Dziceviča
no Rīgas; Evija un Rinalds Oļševski no
Sauriešiem.
Apsveicam jaunās ģimenes!

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

2015.gada 3.jūlijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

10. jūlijā pl.19.00 Skrundas estrādē AMIGO DZINTARA DZIESMU vasaras
tūres koncerts un balle. Biļešu cenas: iepriekš pārdošanā „Biļešu paradīze” kasēs
un Skrundas kultūras namā, bibliotēkā - EUR 7.00. Pasākuma dienā - EUR 10.00.
11.jūlijā pl.11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos notiks sacensības
“Draugus vieno volejbols”.
12.jūlijā notiks kapu svētku dievkalpojumi Skrundas evaņģēliski luteriskajā
draudzē: pl.11.00 Skrundas baznīcas kapsētā (svētbrīdis notiks baznīcā pēc ierastas
kapusvētku kārtības); pl.12.00 Klūgu kapsētā; pl.13.00 Pidraišu kapsētā; pl.14.00
Kasparleišu kapsētā.
17.jūlijā no pl.9.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t. 63321311.
17.jūlijā pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4, sievietes tiek aicinātas pēc
iepriekšēja pieraksta veikt krūšu izmeklējumus Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. Vairāk informācijas: www.skrunda.lv
18.jūlijā Alternatīvās aprūpes dienas centrā būs iespējams veikt redzes pārbaudi
(Innovate Optics) un pasūtīt brilles (ArtOptika). Pieteikšanās pa t. 29555933
(Sarmīte).
18.jūlijā pl.11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos notiks jaukto komandu
sacensības pludmales volejbolā 2 : 2.
26.jūlijā notiks kapu svētku dievkalpojumi Skrundas evaņģēliski luteriskajā
draudzē: pl.13.00 Sila kapsētā; pl.14.00 Pastaru kapsētā; pl.15.00 Dobeļu kapsētā;
pl.16.00 Vadžu kapsētā.
2.augustā pl.12.00 Skrundas estrādē Skrundas novada pašvaldība saviem mazajiem iedzīvotājiem dāvina Bērnības svētkus. Vairāk informācijas pa t. 25611098.
8.augustā Skrundā notiks 4. Kurzemes lauku amatierteātru festivāls „Spēlēju
dancoju…”. Vakarā Skrundas estrādē ZAĻUMBALLE. Ieeja: EUR 3.00. Pasākuma
dalībniekiem – bez maksas.
15.augustā pl.10.00 Skrundas vidusskolas sporta bāzē notiks Skrunda novada
6. atklātās vasaras sporta spēles. Pl.22.00 Skrundas estrādē – balle.
29.augustā Skrundas estrādē vasaras sezonas noslēguma pasākums un zaļumballe.
14.septembrī no pl.10.00 pie Skrundas VSAC, Kuldīgas ielā 2, bērnus un viņu
vecākus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu LOR
(ausu, kakla un deguna ārsts) un bērnu neirologs. Pieteikšanās pa t. 63321311 vai
personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā.

Rudbāržos

12.jūlijā kapu svētki Rudbāržu kapsētās – pl.14.00 Lūdiķu kapsētā, pl.15.00
Krogrāju kapsētā.
23.jūlijā pensionāru ekskursija. Vairāk informācijas pie pagasta sociālās darbinieces Guntas Stibas vai Rudbāržu pagasta pārvaldē.
25.jūlijā pl.10.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas stadionā Skrundas novada
atklātais turnīrs minifutbolā.
25.jūlijā pl.22.00 Rudbāržu sporta laukumā zaļumballe.
8.augustā pl.22.00 Rudbāržu k/n deju vakars.
22.augustā pl.11.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta bāzē notiks
Rudbāržu ģimeņu sporta spēles.
22.augustā pl.17.00 Sieksātē Rudbāržu pašdarbnieku koncerts.
29.augustā pl.20.00 Rudbāržu kultūras namā bērnu diskotēka.

Raņķos

17.,18.,19.jūlijā Raņķu folkloras kopa dosies uz folkloras festivālu Baltica
-2015. Festivāls notiks gan Rīgā, gan Rēzeknē.
15.augustā Raņķu pagasta kapsētās Kapu svētki: pl.12.00 Irbes kapos, pl.13.00
Priednieku kapos, pl.14.00 Mazgaraušu kapos.
Līdz 20.jūlijam Raņķu pensionāri aicināti pieteikties pie Aijas Zemes pa
tel.26568403 uz Pensionāru saietu Nīkrācē.

Nīkrācē

11.jūlijā Nīkrāces pagastā aizsaulē aizgājušo tuvinieki tiek gaidīti uz piemiņas
brīdi: pl.11.00 Purvkroga kapsētā, pl.12.00 Miera kapsētā, pl.13.00 Nīkrāces kapsētā, pl.14.00 Tukuma kapsētā, pl.15.00 Priednieku kapsētā.
1.augustā pl.14.00 pie Nīkrāces pamatskolas - 15.Pensionāru saiets. Dalības
maksa - 3.00 EUR no personas.

2015. gada jūnijā mūžībā pavadīti
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

DAINIS GUNĀRS
PUTNIŅŠ

19.06.1952.
Jubilejas iela 3-2, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

02.06.2015.

AUSTRA ANNA
LEILONE

06.12.1936.
Lielā iela 4, Smilgas, Raņķu pag.,
Skrundas novads

04.06.2015.

PAULS
RUGEVICS

06.08.1932.
Dīķu iela 1-4, Dzelda, Nīkrāces
pag., Skrundas nov.

04.06.2015.

TETYANA
HLADKOVSKA

10.01.1919.
„Ilgas”, Raņķu pag., Skrundas
novads

04.06.2015.

PAULIS
MARTINKEVIČS

13.08.1940.
Cieceres iela 9, Ciecere, Skrundas
pag., Skrundas nov.

06.06.2015.

DAINIS LAUZIS

11.06.1948.
„Apšenieki”, Rudbāržu pag., Skrundas nov.

06.06.2015.

VLADIMIRS
MAČUGA

11.04.1962.
Raiņa iela 25A, Skrunda, Skrundas
nov.

02.06.2015.

LILIJA
ANDERSONE

11.12.1928.
Liepājas iela 11-3, Skrunda, Skrundas nov.

17.06.2015.

VALIJA
REIHLERE

02.03.1944.
„Ziedkalni”, Sieksāte, Rudbāržu
pag., Skrundas nov.

28.06.2015.

