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Labdien, lasītāj! Jaunā dome ievēlēta

Šī gada vasara ir sākusies strauji. 
Arī pārējās norises mūsu dzīvēs 
šogad notiek strauji - pārmaiņu gai-
dās. Tikai, vai mēs vienmēr skaidri 
apzināmies, ko īsti mēs gaidām?!

Šis laiks mums ir pagājis pašval-
dību vēlēšanu zīmē. Saņemot šo 
avīzes numuru, jau zināsim jauno 
deputātu sastāvu, vēl gan nebūs 
izlemts, kas vadīs novadu nākamos 
četrus gadus. Bet mēs katrs savu 
izvēli esam izdarījuši. Cits ir bijis 
aktīvs, cits savu attieksmi paudis, 
ieliekot aploksnē divas vēlēšanu zī-
mes. Cits rādījis savu viedokli, vispār 
neaizejot uz vēlēšanām. Taču jāapzi-
nās, ka jebkura rīcība ietekmē mūsu 
visu kopējo dzīvi ne tikai turpmākos 
četrus gadus. Varbūt tāpēc atzinīgi 
jānovērtē ikviens, kurš ir devies uz 
vēlēšanām un savu attieksmi iztei-
cis, nevis vienkārši ļāvies notikumu 
plūsmai.

Mēs savu izvēli esam izdarījuši, 
bet gala izvēle paliek to cilvēku ro-
kās, kuriem esam izteikuši savu uzti-
cību, un tā atkarīga no ievēlēto jauno 
deputātu godaprāta un sirdsapziņas.

Šķiet, ka nākamā vēlētāju paau-
dze – bērni - aug ar daudz aktīvāku 
dzīves pozīciju nekā mūsu paaudze. 
Tam kā apliecinājums ir skolēnu 
aktīvā dalība konkursos, olimpiādēs 
un sacensībās. Uzdrīkstēšanās pie-
dalīties ne tikai novada konkursos, 
bet arī Kurzemes reģionā, valstī un 
pat ārpus valsts robežām. Par mērķ-
tiecību liecina tas, ka viņi ne tikai 
piedalās, bet gūst arī daudz godal-
gotu sasniegumu. Un šādu skolēnu 
novadā katru gadu ir arvien vairāk 
un vairāk. Viņu aktīvā dzīves pozīcija 
ļauj ar cerīgāku skatu raudzīties uz 
mūsu nākotni. Viņu vidū es redzu 
jaunos pašvaldību vadītājus, skolu 
direktorus, iespējams - pat ministrus.

Šis arī ir laiks, kad skolu absol-
venti izvēlēsies savu turpmāko 
ceļu virzību. Ja citi gaida vasaru kā 
atvaļinājumu un atpūtas laiku, tad 
kādam tas būs smaga darba laiks - 
periods, lai savas prasmes parādītu 
eksāmenos, lai iekļūtu sev vēlamajā 
izglītības iestādē. 

Vēlu katram, lai izdodas sasniegt 
nospraustos mērķus! Lai katrs sevī 
atrod spēku un ticību šos mērķus 
sasniegt, būt harmonijā pašam ar 
sevi un apkārtējiem cilvēkiem!

Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas 
vadītāja

1.jūnijā Latvijā notika pašvaldību 
vēlēšanas. Skrundas novadā ar vienas 
vietas pārsvaru ir uzvarējusi politis-
kā partija „Reģionu alianse”, kuras 
priekšgalā ir līdzšinējā pašvaldības 
vadītāja Nellija Kleinberga. Šim 
sarakstam domē 8 vietas. Savukārt 
partijai „Vienotība” - 7 vietas.

Uzvar „Reģionu alianse”
No „Reģionu alianses” domē iekļuvu-

si Nellija Kleinberga (iepriekšējās vēlē-
šanās startēja no saraksta „Demokrāti.
lv”), viņai arī kopumā visvairāk balsu. 
Iedzīvotāji par deputātiem vēlējušies 
redzēt arī Skrundas kultūras nama di-
rektori Loretu Robežnieci, Rudbāržu 
pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Zalgau-
cki, Skrundas Profesionālās vidusskolas 
skolotāju Guntu Stepanovu (iepriekšējā 
sasaukumā ievēlēta no „Demokrāti.lv”) 
un uzņēmējus – Ivaru Grundmani (ie-
priekšējā sasaukumā ievēlēts no „Jaunā 
laika”), Rihardu Valtenbergu (iepriek-
šējā sasaukumā ievēlēts no „Demokrāti.
lv”), Ivo Bāru un Aivaru Sebežu. Jāteic, 
ka no iepriekšējā sasaukuma vēlēša-
nās startēja, bet domē nav iekļuvuši 
- Aldona Zīdere, Dzintra Veģe, Andris 
Vilnis Sadovskis un Inese Ivāne. Nellija 
Kleinberga atzina, ka vēlēšanu rezultāts 
ir labs, reizē arī parāda, ka cilvēki vēlas 
pārmaiņas. Tāpēc „Vienotībai” tiks dotas 
visas iespēja īstenot arī savu program-
mu: „Tur ir pavisam konkrēti mērķi ar 
izpildes laiku, lai tik nāk un strādā, jo 
mēs visi strādājam skrundenieku labā”.

„Vienotība” gatava strādāt
No „Vienotības” saraksta visvairāk 

balsu ir ieguvis Skrundas vidusskolas 
direktors Ainārs Zankovskis, no 4.pozī-
cijas sarakstā pakāpjoties uz pirmo. Ie-
priekšējā sasaukumā ievēlēts no saraksta 
„Demokrāti.lv”. Otrā ir saraksta līdere 
Valsts probācijas dienesta sabiedrisko 

attiecību vadītāja Patrīcija Santa Mi-
ķelsone (iepriekšējās vēlēšanās - Santa 
Lencberga - kļuva par deputāti no Tautas 
partijas saraksta, bet 2012.gada augustā 
nolika mandātu, jo nespēja izbraukāt 
uz sēdēm), uzņēmējs Juris Jaunzems 
arī bija iepriekšējā sasaukuma deputāts 
no Tautas partijas, tomēr maz piedalījās 
deputāta darbā. Jaunajā domē būs arī 
uzņēmējs Ainars Piļeckis (iepriekšējā 
sasaukumā ievēlēts no ZZS), uzņēmējs 
Nauris Gaiķis, tirdzniecības menedžeris 
Aldis Balodis un z/s „Jaunarāji” vadī-
tājs Andris Bergmanis. Patrīcija Santa 
Miķelsone atzina, ka ir apmierināta ar 
vēlēšanu rezultātiem, apstiprinot, ka ir 

gatava strādāt, jo ievēlētais spēku samērs 
ļaus īstenot abu partiju programmas. 

Vēlētāji dažādi pauž viedokli
Arī šai reizē vēlētāji bija centušies 

kā citādi paust savu nostāju. Piemēram, 
Skrundas vēlēšanu iecirknī 22 aploksnēs 
bija ielikti abi saraksti, turklāt abos gan 
svītroti kandidāti, gan tiem likti plusiņi. 
Protams, tie atzīti par nederīgiem. Tāpat 
bija arī tukšas aploksnes, vienā bija 
ielikti 15 santīmi, savukārt uz vienas 
„Vienotības” lapiņas bija uzraksts „Par 
skolas direktoru. Ainars”. 

Aktivitāte zemāka 
Līdzīgi kā visā Latvijā arī Skrundas 

novadā bija zemāka vēlētāju aktivitāte 

nekā pirms četriem gadiem. No 4472 
balss tiesīgajiem vēlēšanās piedalījās 
1939 Skrundas novada iedzīvotāji, tas ir 
43.36%. Iepriekšējās pašvaldību vēlēša-
nās 2009.gadā tie bija 49,8%. Jaunievē-
lētās domes pirmā sēde notiks 12.jūnijā. 
Tad arī tiks ievēlēts domes vadītājs, viet-
nieks un izveidotas komisijas. Reģionu 
alianse par domes priekšsēdētāju virzīs 
Nelliju Kleinbergu, „Vienotības” līdere 
Patrīcija Santa Miķelsone atzina, ka par 
šo jautājumu vēl jārunā ar partijas bied-
riem. Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi 
izbeigsies iepriekšējās domes pilnvaras.

Teksts un foto- Ieva Benefelde

Pateicību saņem uz kuģa

29.maijā Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga 
tradicionālo čaklāko skolēnu sveik-
šanu rīkoja netradicionālā vietā - uz 
patruļkuģa P05 „Skrunda”

Paldies arī no komandiera
Šajā mācību gadā uz pieņemšanu 

pie novada domes priekšsēdētājas tika 
aicināti 24 mācībās centīgākie un sa-
biedriskajā dzīvē aktīvākie audzēkņi no 

Skrundas novada izglītības iestādēm. 
Tā kā pieņemšana notika uz kuģa, tad 
labākajiem audzēkņiem „paldies” tei-
ca ne tikai pašvaldības vadītāja, kuģa 
krustmāte Nellija Kleinberga, bet arī 
kuģa komandieris kapteiņleitnants 

Pateicību saņem Skrundas vidusskolas skolniece Rūta Linde.

Nauris Lakševics un Jūras spēku flotiles 
komandleitnants Pēteris Subbota. Uz 
pasākumu šogad tika aicināti tikai au-
dzēkņi, jo bija ierobežots cilvēku skaits, 
cik drīkst vienā reizē uz kuģa atrasties. 
Kuģa komanda lielu uzmanību pievērsa 
arī skolēnu drošībai. 

Aktīvi un čakli mācībās
Katra Skrundas novada izglītības 

iestāde pieņemšanai izvirzīja noteiktu 
skaitu audzēkņu. Kritēriji bija dažādi 
– gan sasniegumi mācību olimpiādēs, 
konkursos, sporta pasākumos, gan ak-
tīva dalība skolas sabiedriskajā dzīvē. 
Dāvanā audzēkņi saņēma Atzinības 
rakstu un īpaši šim gadījumam sarūpētas 
pildspalvas ar gravējumu „Izvēlies un sa-
sniedz!” Par atbalstu ,,Zinīšu pilsētiņas’’ 
organizēšanā pilsētas svētkos atzinība 
tika izteikta  Andžu ģimenei, kura arī bija 
aicināta piedalīties pasākumā.

Iepazīst darbu uz kuģa
Kuģa komanda skolēniem piedāvāja 

iespēju iepazīties ar cilvēka glābšanas 
operāciju, ļaujot atsevišķiem audzēk-
ņiem pašiem izmēģināt, kā tas ir - atras-
ties līdz ceļiem ūdenī, cik sver glābēja 
tērps un aprīkojums. Pasākuma noslēgu-
mā kuģa komandieris izrādīja arī kuģa 
telpas. Skolēni uzzināja, kā notiek kuģa 
vadība un kas notiek kuģa motortelpās. 

Teksts- Ieva Benefelde,
Inga Flugrāte

Foto- Zane Stepanova

Vēlēšanu aploksnes pārskaita Skrundas vēlēšanu iecirkņa darbinieki.
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ĪSUMĀ Lielgabarīta atkritumu savākšana 
Skrundas novada pašvaldībā

Skrundas novada pašvaldība rīko Lielgabarīta atkritumu 
savākšanu šādās vietās: 

8.JŪNIJĀ RAŅĶU PAGASTĀ
Pl.9.30 pie Līvānu mājām (pie Dārza ielas)
Pl.9.00 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos
Pl.10.20 Raņķu pagasta Smilgu ciemā

8.JŪNIJĀ NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Pl.9.00 Dzeldā
Pl.9.45 Lēnās
Pl.11.00 Rudbāržos (atkritumu konteineru laukumā)

15.JŪNIJĀ JAUNMUIŽAS CIEMĀ UN SKRUNDAS PILSĒTĀ 
Pl.9.00 Jaunmuižas centrā
Pl.10.00 Dārza 8
Pl.10.15 Sporta iela 1
Pl.10.30 Liepājas iela 45

15.JŪNIJĀ SKRUNDAS PAGASTĀ
Pl.9.00 Saveniekos
Pl.10.00 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Pl.10.30 Cieceres ciemā

Bezmaksas pārtikas 
pakas

Skrundas novada P/A “Sociālais 
dienests” sadarbībā ar Latvijas Sar-
kano Krustu aicina atkārtoti saņemt 
bezmaksas pārtikas pakas, kas pienākas 
Skrundas novada trūcīgajām ģimenēm 
(personām). Komplektā ietilpst septiņi 
produkti: pilnpiena pulveris 0,4 kg, ma-
karoni 1,0 kg, tvaicēti rīsi 0,4 kg, manna 
0,5 kg, griķi 0,4 kg, kviešu milti 0,5 kg, 
sautēta cūkgaļa 0,25 kg. Pārtikas paku 
var saņemt vienu reizi mēnesī, uzrādot 
trūcīgās ģimenes (personas) izziņu P/A 
“Sociālais dienests” Skrundā, Kalēju 
ielā 6, un pie sociālajiem darbiniekiem 
pagastu pārvaldēs. 

Vasarā klientus ne-
pieņems

Skolēnu vasaras brīvdienu un Skrun-
das novada p/a „Sociālais dienests” 
darbinieku atvaļinājumu dēļ klientus 
Jaunmuižas pamatskolā atsāks pieņemt 
un apkalpot septembrī.

BJC darbs vasarā
Rudbāržu bērnu un jauniešu centrs 

skolēnu brīvlaikā strādās no 14.00 – 
20.00. Jūlijā centrs būs slēgts, jo sko-
lotāja atradīsies atvaļinājumā. Lai jums 
visiem jauka vasara!

Bērnības svētki
3.augustā pl.12.00 Skrundas novada 

pašvaldība dāvina saviem mazajiem 
iedzīvotājiem BĒRNĪBAS SVĒTKUS. 
Lūdzam pieteikt dalību bērnības svētkos 
līdz 20. jūlijam. Vairāk informācijas 
novada mājaslapā un pa t.25611098 
(dzimtsarakstu nodaļas vadītāja), e-
pasts: dace.gravele@skrunda.lv. Svētkos 
aicināti bērni līdz 7 gadu vecumam ar 
vecākiem un krustvecākiem.

Sakoptākā sēta
Jau ceturto gadu Skrundas novada 

pašvaldība vēlas apzināt novada sa-
koptākās vietas. Aicinām iedzīvotājus, 
pakalpojumu pārvaldes un iestādes 
izvirzīt “Sakoptākās sētas” nominācijai 
kandidātus līdz 20. jūnijam.

Autobuss vasaras 
periodā

Līdz 19.jūnijam Nīkrāces pagastā 
satiksmes autobuss uz Skrundu kur-
sēs katru dienu, bet no 20. jūnija līdz 
31.augustam - pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās.

Nīkrāces bibliotēka
Nīkrāces bibliotēkas darba laiks va-

saras mēnešos. Pirmdienās – slēgts. No 
otrdienas līdz piektdienai 9.00 – 17.00. 
Sestdien un svētdien – slēgts. Katra 
mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības 
diena (lasītājus neapkalpo). Katra mē-
neša trešā ceturtdiena  - metodiskā diena 
Kuldīgā (lasītājus neaplapo).

Izlaidumu laiks
Izlaidumi Skrundas vidusskolā: 15.jū-

nijā Skrundas kultūras namā Skrundas 
vidusskolas 9. klašu izlaidums. Pl.13.00 
9.a klasei, pl.16.00 9.b klasei.22. jūnijā 
pl.15.00 Skrundas vidusskolā izlaidums 
12.klasei.

15.jūnijā pl.18.00 Nīkrāces pamatsko-
lā 9.klases izlaidums. 15. jūnijā pl.17.00 
O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 
sporta zālē 9.klases izlaidums. 8.jūnijā 
pl.12.00. Rudbāržu internātpamatsko-
lā- rehabilitācijas centrā 9a. un 9b.klašu 
izlaidums.

Skrundas  novada iedzīvotāji  tiek aicināti  
piedalīsies pasākumā par vides pieejamību
12.jūnijā Skrundas kultūras namā, Lielajā ielā 1 a, pl.11.00 sāksies izglīto-

jošs pasākums par vides pielāgošanu pēc universālā dizaina (UD) principiem, 
kas tiek rīkots vērienīgas kampaņas ietvaros. Kampaņas mērķis ir veicināt 
sociālo integrāciju Kurzemes plānošanas reģionā, padarot apkārtējo vidi 
vienlīdz pieejamu ikvienam cilvēkam.

Pasākuma laikā varēs uzzināt, kas ir UD, un piedalīties izglītojošajās 
simulācijas spēlēs. Ikvienam interesentam būs iespēja pašam iesaistīties 
apkārtējās vides pielāgošanā Skrundas kultūras namā, izmantojot speciāli 
tam paredzētus materiālus.

UD ir domāšana un process, kura rezultātā top produkti un pakalpojumi 
cilvēkiem ar visdažādākajām vajadzībām- grūtniecēm, ģimenēm ar bērniem, 
riteņbraucējiem, invalīdiem, pensionāriem u.c. Sabiedriskais transports ar 
pazeminātu grīdu, uzbrauktuves un nobrauktuves, luksofori ar skaņas sig-
nālu, riteņbraucēju celiņi un riteņu novietnes, bērnu istabas- tie ir tikai daži 
UD piemēri, kas ļauj mums justies ērti un droši. Papildu informāciju par UD 
ir atrodama šeit: www.videspieejamiba.lv.

„Ar UD kampaņu, kurā piedalās 20 Kurzemes plānošanas reģiona paš-
valdības, vēlamies ne tikai padarīt apkārtējo vidi ērtāku un drošāku, bet arī 
vērst lēmumpieņēmēju un pārējās sabiedrības uzmanību uz UD principu 
nozīmi ikvienā ikdienas situācijā,” skaidro Ilze Ārniece, Kurzemes plānošanas 
reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste.

Sabiedrības kampaņas aktivitātes Kurzemes plānošanas reģions nodro-
šina Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.-2013.
gadam  projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros, ko īsteno sadarbībā 
ar septiņām Kurzemes pašvaldībām un pieciem Lietuvas partneriem. Tā 
ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. 
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar 
invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 
EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Papildu informācijai:
Kazimiera Puzo

Projekta vadītāja
„A.W.Olsen & Partners”

Mob.tālr.: 26589930
E-pasts: kazimiera@olsen.lv

3.jūnijā Skrundā pie sociālā aprūpes centra bērnus bez maksas konsultēja Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas bērnu alergoloģe - pulmanoloģe Dr. Dace Kārkliņa 
un bērnu gastroenteroloģe Gunta Zirnīte programmas Mobilās veselības aprūpes 
centrs (MVAC) ietvaros. Lai darbs ritētu raiti, katrai ārstei līdzi bija sava medicīnas 
māsa, bet pacientus sagaidīja un reģistrēja administratore.

Diena bija karsta un apmeklētāju daudz. Ārstes konsultēšanu beidza pēc plkst. 
17.00 nogurušas, bet gandarītas, jo katra pieņēma 25 mazos pacientus. Kā teica 
MVAC administratore Diāna Niedra :„Sen tā nebijām strādājušas! Visiem pacientiem 
vizītes bija pamatotas. Labi noorganizēts, atnāca praktiski visi, kas pieteikušies un 
vēl papildus akūtie pacienti”.

Pie alergoloģes - pulmanoloģes vizītes laikā pēc nepieciešamības pacientiem veica 
alergo testus vai spirogrāfiju. Biežākās pacientu diagnozes bija atipiskie dermatīti, 
bronhiālā astma, alerģiskie dermatīti vai rinīti.

Vairākiem pacientiem, kas konsultējās pie gastroenteroloģes, tika diagnosticēta 
govs piena olbaltumu nepanesība (tā nav alerģija), kādam celiakija, bet ļoti daudziem 
bērniem vēdera izejas traucējumi nesabalansētā uztura dēļ.

Ārsti nozīmēja terapiju un atkārtotu vizīti pēc apmēram 3 mēnešiem, lai pārlieci-
nātos par pozitīviem rezultātiem vai nepieciešamību mainīt ārstēšanu.

Tā kā lielākajai daļai mazo pacientu nepieciešama atkārtota vizīte pie šiem ārstiem, 
tad vienojāmies, ka Skrundā bērnu alergologs - pulmanologs un gastroenterologs 
viesosies atkārtotā vizītē septembra beigās vai oktobra sākumā. Augusta beigās vai 
septembra sākumā plānojam Skrundā bērniem bezmaksas konsultācijas pie acu 
ārsta un neirologa. Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā www.skrundasnovads.
lv sadaļā Afiša!

Paldies Skrundas novada ģimenes ārstiem, kas uzrunāja savus mazos pacientus 
un pieteica viņus uz konsultāciju pie speciālistiem!

Teksts- Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinators

Mazie pacienti saņēmuši konsultācijas!

Programmas Mobilās veselības aprūpes centrs (MVAC) izveides mērķis ir padarīt 
pieejamākus medicīniskos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem Latvijā un nodroši-
nāt regulāras primārās medicīniskās pārbaudes, kā arī savlaicīgu norīkojumu pie 
kvalificētiem speciālistiem.

Mobilais veselības aprūpes centrs ir 17 metru garš moderns transporta līdzeklis, 
kurš ir aprīkots tā, lai tajā varētu sniegt medicīnas pakalpojumus. Mobilās veselības 
aprūpes centrā atrados divas pacientu izmeklēšanas telpas un pieņemšanas telpa. 
Tajā bez maksas var saņemt uzaicināto Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 
speciālistu konsultācijas.

Mobilā operatora BITE mājas, galvenais ofiss un liela daļa darbinieku 
atrodas Rīgā. Bites saloni ir 27 Latvijas pilsētās, un jau kopš pagājušā 
gada novembra ir atvērta Bites zvanu centra filiāle Saldū. Pusgada 
laikā Saldus zvanu centra darbinieku komanda izaugusi no pāris līdz 
trīsdesmit cilvēkiem. Tiek gaidīti vēl desmit drosminieki, kuri gatavi 
kļūt par klientu apkalpošanas konsultantiem. Par to, kā Bite kļuvusi 
par vietu, kur darbiniekiem gribas atgriezties, stāsta Kristīne Briede, 
Bite personāldaļas vadītāja.

Kādēļ tieši Saldus?
Esam saskārušies ar to, ka ļoti daudz cilvēku no Latvijas reģioniem labprāt 

strādātu Bitē, bet ne vienmēr ir iespēja uz darbu „izbraukāt” vai „pārvākties” 
uz dzīvošanu galvaspilsētā. Tā kā arī  ārpus Rīgas atrodami darbinieki, kas 
ir īstas pērles, lūkojāmies, kurā Latvijas pilsētā izveidot zvanu centru. Ska-
tījāmies pilsētas Rīgas rādiusā un par atbilstošām izvēlējāmies Jēkabpili un 
Saldu. Jēkabpilī atsaucās tikai pāris cilvēku, savukārt Saldū darba intervijām 
jau pirmajā kārtā pieteicās 70 cilvēku. Tā arī lēmām par labu Saldum.

Kā iet darbiniekiem?
Lai arī cilvēki gan vecuma, gan profesionālo iemaņu ziņā ir ļoti dažādi, 

mums ir ļoti laba, stabila komanda. Cilvēkiem ir liela vēlme strādāt, un arī 
rezultāti un katra darbinieka personīgā attīstība ir strauji augusi. Galvenais, 
ka cilvēkiem, kas te strādā, patīk savs darbs- līdz ar to sarunas ar klientiem 
ir draudzīgas, atvērtas un sirsnīgas. Bieži vien ierasta saruna pārvēršas par 
negaidītu pārsteigumu gan pašam konsultantam, gan cilvēkam – viens otram 
var nodziedāt dziesmiņu vai dalīties siera iesiešanas pieredzē.

Paši darbinieki kā lielākos ieguvumus min stabilitāti, atalgojumu, sociālās 
garantijas, labu darba vidi, kolektīvu un iespēju plānot savu darba un brīvo 
laiku.

„Man darbs Bitē patīk ļoti, es uz šo darbu nevis eju, bet skrienu! Sākumā, 
kā jau visur, uzsākot ko jaunu, ir satraukums, neziņa, bet šobrīd jau viss ir 
kārtībā. Man patīk darbs ar cilvēkiem un tādēļ esmu šeit, un jūtos kā zivtiņa 
ūdenī! Vide ir sakārtota, pakārtota tā, lai mēs justos nevis kā darbā, bet kā 
mājās, un ir labākie kolēģi,”  dalās Gita, klientu apkalpošanas konsultante.

Kādam jābūt klientu apkalpošanas konsultantam?
Zvanu centra darbinieks apkalpo ienākošos klientu zvanus. Konsultantam 

nav obligāta iepriekšēja pieredze, svarīgi, lai patīk cilvēku apkalpošana- ru-
nāties un palīdzēt. Prasība ir labas latviešu un krievu valodas zināšanas un 
labas datorprasmes. 

Visi interesenti tiek aicināti 18. jūnijā pl.15.00 uz tikšanos Skrundas 
kultūras namā (Lielā iela 1a)! Mīļie, skrundenieki, priecāsimies jūs 
redzēt!

BITEs zvanu centrs Saldū 
aicina darbiniekus



2013.gada 6.jūnijs 3SKRUNDAS NOVADSwww.skrundasnovads.lv

SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA    NĪKRĀCE    RAŅĶI    RUDBĀRŽI    SKRUNDA

2013.gada 30.maija domes sēde

Objekta nosaukums un adrese Lēmums
Būvprojekti

Ainavu dīķa rekonstrukcija Pils ielā 2, Skrundā Akceptēt būvprojekta izmaiņas
Meža ceļa “Gaidupes ceļš” rekonstrukcija Skrundas pagastā, Skrundas novadā un 

Saldus novadā
Saskaņot būvprojektu

Meža ceļa “Ezeres krusta ceļš” rekonstrukcija Skrundas pagastā, Skrundas novadā Saskaņot būvprojektu
Dzelzceļa tilta pār Ventu Skrundā laidumu pastiprināšana Saskaņot būvprojektu
Individuālās apkures ierīkošana Saldus ielā 8A-9, Skrundā Saskaņot tehnisko shēmu

Būvvaldē maija mēnesī lemtais

Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 6/2013 “Grozījumi 2013.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
2/2013 „Skrundas novada pašvaldības 
2013.gada budžets””.

Dome nolēma izdarīt izmaiņas Skrun-
das novada domes 30.01.2013. sēdē 
(prot. Nr. 1, 1.§) apstiprinātā Nolikumā 
par atlīdzību Skrundas novada pašval-
dībā.

Dome nolēma ņemt no Valsts kases 
ilgtermiņa aizņēmumu Ls 2 045 385.00 
(divi miljoni četrdesmit pieci tūkstoši trīs 
simti astoņdesmit pieci lati) apmērā vai 
ekvivalentu summu eiro projekta „Ven-
tas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija 
Skrundā, Skrundas novadā” realizācijai 
uz kredīta atmaksas termiņu 20 gadi ar 
Valsts kasē noteikto 1.439 gada procentu 
likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, atmaksu 
uzsākot ar 2015.gada janvāri.

Dome nolēma ņemt no Valsts kases 
ilgtermiņa aizņēmumu Ls 117 954.00 
(viens simts septiņpadsmit tūkstoši devi-
ņi simti piecdesmit četri lati) apmērā vai 
ekvivalentu summu eiro projekta „Klu-
sās ielas un ceļa Skrunda-Berģi rekons-
trukcija Skrundas novadā” realizācijai 
uz kredīta atmaksas termiņu 7 gadi ar 
Valsts kasē noteikto 1.439 gada procentu 
likmi, aizņēmuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, atmaksu 
uzsākot ar 2014.gada martu.

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma privatizācijas komisijas sēdes 
protokolu Nr. 6 no 07.05.2013. 

Dome piedalīties Eiropas Savienības 
ELFLA Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam 413. pasākumā 
“Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ar projektu „Skrundas novada pašvaldī-
bas administratīvās ēkas rekonstrukcija 
Amatnieku ielā 1, Skrundā”. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas LVL 10 
000.00 (desmit tūkstoši latu), no tām 
10% jeb LVL 909.09 (deviņi simti deviņi 
lati) pašvaldības līdzfinansējums.

Dome piedalīties Eiropas Savienības 
ELFLA Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam 413. pasākumā 
“Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” ar projektu „Skrundas jauniešu 
centra darbības nodrošināšana”. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas LVL 10 
000.00 (desmit tūkstoši latu), no tām 
10% jeb LVL 909.09 (deviņi  s i m t i 
deviņi lati, deviņi santīmi) pašvaldības 
līdzfinansējums.

Dome piedalīties Eiropas Savienības 
ELFLA Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam 413. pasākumā 
“Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” ar projektu „Skvēra rekonstrukcija 
pie Skrundas kultūras nama”. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas LVL 
10 000.00 (desmit tūkstoši latu) no 
tām 10% jeb LVL 909.09 (deviņi simti 
deviņi lati, deviņi santīmi) pašvaldības 
līdzfinansējums.

Dome atcēla Skrundas novada domes 

31.01.2013. sēdes (prot. Nr.1, 7.§) lēmu-
ma „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā” 
3.1.1.punktu.

Nekustamie īpašumi
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus kār-

tībā termiņā nenomaksātos nodokļus un 
nokavējuma naudu no 13 fiziskām un 
juridiskām personām, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu. Dome iznomāja zemes gabala 
daļu 280 m2 platībā Skrundā, Amatnie-
ku ielā 23A, uz 12 gadiem zaļās zonas 
ierīkošanai, nosakot nekustamā īpašuma 
nodokļa maksu gadā 1.5% apmērā no 
zemes  kadastrālās vērtības.

Dome nolēma izveidot reālservitūtu 
Skrundas novada pašvaldībai piekrīto-
šā zemes gabalā Amatnieku ielā 23A, 
Skrundā.

Dome nolēma sadalīt zemes gabalu 
”Pie Videniekiem” Skrundas pagastā un 
vienam no atdalāmiem zemes gabaliem 
2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jaun-
videnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3326, otram - 4.3 ha  
platībā piešķirt nosaukumu „Vidusvi-
denieki”, Skrundas pagasts, Skrundas 
novads, LV-3326. Zemes gabalu lieto-
šanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Dome sadalīja saimniecību ”Ķirsīši” 
Rudbāržu pagastā un atdalāmiem zemes 
gabaliem 2ha platībā un 5.3 ha platībā 
piešķīra jaunu nosaukumu „Jaunmuiž-
nieki”, Rubāržu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3324. Zemes gabalu lieto-
šanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību ”Dižirbes” 

Raņķu pagastā un atdalāmam zemes ga-
balam 5.5 ha platībā piešķīra nosaukumu 
„Mežirbes”, Raņķu pagasts, Skrundas 
novads, LV-3323. Zemes gabala  
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

Dome izmainīja zemes gabalam 
„Druvnieki” Rudbāržu pagastā 2.5 ha 
platībā lietošanas mērķi no zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, uz lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. 

Dome izmainīja zemes gabalam „Go-
bas” Nīkrāces pagastā 10.6 ha platībā lie-
tošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
uz lietošanas mērķi– derīgo izrakteņu 
ieguves teritorija.

Dome apstiprināja SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu no 10.05.2013. par nekustamā 
īpašuma „Lāses” Rudbāržos zemes 
gabalu sadalīšanu. Atdalāmam zemes 
gabalam 0.04 ha platībā piešķīra adresi 
Liepu iela 18, Rudbārži, Rudbāržu pa-
gasts, Skrundas novads, LV-3324. Zemes 
gabala lietošanas mērķis – komercdarbī-
bas objektu apbūve.

SIA „Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome nolēma izslēgt dzīvojamās 
mājas „Marģietēni” Skrundas pagastā, 

„Meža ozoliņi” Rudbāržu pagastā, Pļavu 
iela 4, Skrundā, no deleģēšanas līguma ar 
SIA “Skrundas komunālā saimniecība” 
un nodot tās atsavināšanai, uzdodot SIA 
„Skrundas komunālā saimniecība” veikt 
aprēķinu par nepieciešamo finansiālo 
līdzekļu ieguldījumu dzīvojamās mā-
jās Raiņa ielā 31, Skrundā, „Sieksātes 
kazarmas” Rudbāržu pagastā, „Gren-
čukrogs” Laidu pagastā, Amatnieku 
ielā 9A, Skrundā, lai nodrošinātu īrnie-
kiem dzīvošanai piemērotus apstākļus.

Dzīvokļu jautājumi
Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu 

jautājumu risināšanas reģistrā Skrundā 
kā personu, kas ar dzīvojamo platību 
nodrošināma vispārējā kārtībā, bet 1 
personu Skrundas novadā kā personu, 
kas ar dzīvojamo platību nodrošināma 
vispirms.

Dome pagarināja 1 personai dzīvokļa 
īres līgumu uz trīs mēnešiem, noslēdzot 
vienošanos ar SIA „Skrundas komunālā 
saimniecība” par parāda uz 01.04.2013. 
nomaksu, savukārt a 1 personai dzī-
vokļa īres līgumu pagarināja uz sešiem 
mēnešiem.

Dome pārtrauca ar 2 personām īres 
līguma tiesības uz dzīvokli Skrundas 
novadā ar 01.06.2013., slēdzot vienoša-
nos par komunālo maksājumu parāda uz 
01.05.2013. nomaksu ar SIA „Skrundas 
komunālā saimniecība”.

Vienai personai Dome anulēja Skrun-
das novadā deklarēto dzīvesvietu.

Informāciju apkopoja
Kristīne Vērdiņa

Dienas centrs uzņem klientus!
Kopš 29.maija Skrundas novada 

pašvaldības iestādē “Alternatīvās ap-
rūpes dienas centrs” (AADC) Skrundā, 
Kalēju ielā 4, ir atsākta Dienas centra 
pakalpojuma sniegšana personām 
ar funkcionāliem traucējumiem. Pēc 
AADC nolikuma pakalpojums tiek pie-
dāvāts personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem un/vai kustību traucēju-
miem. AADC telpas ir pielāgotas arī 
klientiem ar kustību traucējumiem, 
tāpēc pakalpojumus saņemt ir ērti. 

Ierobežoto cilvēkresursu dēļ dienas 
centra pakalpojums pagaidām tiek pie-
dāvāts vienu dienu nedēļā – trešdienās 
no pl.8.30 līdz pl.16.30. Dienas gaitā 
tiek nodrošinātas izglītojošas nodarbī-
bas par ikdienā aktuālām tēmām, pie-
mēram, veselīgs dzīvesveids, personī-
gā higiēna, saskarsmes iemaņas, ēst 
gatavošana, kā arī citas pašaprūpes 
un sociālās prasmes. Atbilstoši dienas 
režīmam tiek piedāvātas arī radošās 
nodarbības – zīmēšana, izmantojot da-
žādus materiālus un tehnikas, rokdarbi, 
dekupāža u.c. AADC dienas režīmā ir 
iekļautas arī fiziskas aktivitātes – ir pie-
ejama trenažieru zāle. Atbilstošu laika 
apstākļu gadījumā tiek organizētas 
pastaigas, dažādu Skrundā pieejamu 
kultūras pasākumu apmeklēšana, iepa-
zīšanās ar dažādu valsts un pašvaldību 
institūciju (pasts, skola u.c.) darbību. 
Visas AADC aktivitātes iespēju robežās 
tiek pakārtotas klientu interesēm, tiek 
veicināta klientu pašu iesaistīšanās 
lēmumu pieņemšanā, pašnoteikšanās 

spēju un iekšējā „es” attīstība atbilstoši 
katra spējām un vajadzībām.

Dienas gaitā ar pakalpojuma sa-
ņēmējiem nodarbojas divi AADC 
darbinieki - sociālā darbiniece un 
sociālā aprūpētāja, kas ļauj kontrolēt 
visu dienas režīma izpildi, klientu 
savstarpējās komunikācijas kvalitāti 
un nodrošināt katra klienta individuālo 
vajadzību ievērošanu Dienas centra 
pakalpojuma ietvaros.

Klientam, uzturoties AADC pilnu die-
nu, tiek nodrošināta viena bezmaksas 
ēdienreize – pusdienas. 

AADC komanda aicina Skrundas 
pilsētas un novada iedzīvotājus ar 
funkcionāliem traucējumiem un/vai 
viņu likumiskos pārstāvjus izmantot 
dienas centra pakalpojumu, jo perso-
nām ar funkcionalitātes traucējumiem 
bieži vien ir ierobežotas iespējas veidot 
sociālos kontaktus ar citiem cilvēkiem, 
kas ir viena no cilvēka pamatvajadzī-
bām. Izmantojot dienas centra pa-
kalpojumu, ir iespēja ne vien saturīgi 
un interesanti pavadīt laiku, bet arī 
satikt sev līdzīgus cilvēkus un justies 
viņu vidū novērtētam, uzklausītam un 
pieņemtam.

Papildus informācija par pakalpo-
juma piešķiršanas kārtību un nepie-
ciešamajiem dokumentiem pa tālruni 
63321311.

Informāciju sagatavoja-
Rita Goldmane,

sociālā darbiniece

Skrundas novada mājas lapā  www.
skrundasnovads.lv  izveidota jauna 
sadaļa Veselības aprūpe. Šajā sadaļā ir 
jau ievietota  un turpmāk regulāri tiks 
ievietota izglītojoša informācija un 
video materiāli par veselības aprūpi, 
profilaksi un padomi, kā rīkoties nelai-
mes gadījumos. 

Šobrīd sadaļā ir izlasāma Daces Re-
zebergas grāmata Gribu būt māmiņa. 
D.Rezenberga par šo grāmatu saka: „Par 
labiem vecākiem nepiedzimst, bet mācās 
par tādiem kļūt. Tāpēc šo grāmatiņu 
piedāvājam Tev kā padomdevēju un ce-
ļabiedru no pirmajām domām par mazuli 
un mazuļa ieņemšanas brīža līdz bērna 
pirmā dzīves gada beigām. Tu varēsi 
uzzināt daudz noderīga par bērniņa gai-
dīšanas laiku, par ikdienas ritma maiņu, 
par veselīgu uzturu un ieradumiem, me-
dicīnisko  palīdzību un izmeklējumiem, 
kas veicami grūtniecības laikā, par 
dzemdību norisi un pēcdzemdību laiku, 
bērniņa zīdīšanu, saskaņu jūsu starpā un 
tēva lomu, gan mazuli gaidot, gan to jau 
kopīgi aprūpējot.”

Ievietotie video materiāli rosinās 
padomāt un ieteiks risinājumus, lai 
pasargātu bērnu no sadzīves traumām, 
un sniegs atbildes, kā rīkoties situācijās, 
kad ar bērnu notikusi nelaime – saindē-
šanās, kritiens no augstuma, slīkšana, 
aizrīšanās, apdegumi un applaucēšanās.

 Esiet tālredzīgi! Sargājiet sevi un 
savus bērnus!

Informāciju sagatavoja-
Alternatīvās aprūpes dienas 
centra vadītāja Daina Ābele

Mājas lapā jauna
sadaļa

Piedalies konkursā Skaistākā 
lauku saimniecība 2013

Piena produktu zīmols MANA SAIME un žurnāls IEVAS MĀJA 2013. gadā tur-
pina organizēt konkursu – SKAISTĀKĀ LAUKU SAIMNIECĪBA 2013. Šajā gadā 
konkursā piedalīties tiks aicināts ikviens Latvijas zemnieku saimniecības īpašnieks, 
pārvaldnieks vai cita pilnvarota persona, kura veic lauksaimniecisko darbību un 
kura ir izveidojusi skaistu un sakoptu lauku sētu. Aicināsim arī pašvaldības izvirzīt 
savas labākās saimniecības. Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot 
no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam karogam, gan tas, 
kā saimniekošana sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta latviešu 
tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā arī jaunām, neparastām 
idejām, atradumiem un risinājumiem.

Konkursa nominācija: „Skaistākā lauku saimniecība 2013”; “Manas Saimes 
draugu simpātija 2013” – Draugiem.lv lietotāju balsojums Mana Saime lapā;

žūrijas komisija patur iespēju konkursa noslēgumā pasniegt divas specbalvas.
Dalībnieki var pieteikties no līdz 18. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu, mājas 

lapā www.ieva.lv. Pieteikumā jānorāda zemnieku saimniecības precīza adrese, pie-
teikuma iesniedzēja vārds/ uzvārds, kontakti (telefona numurs, e-pasta adrese), īss 
saimniecības apraksts, minot lauksaimnieciskās darbības jomu, kurā saimniecība 
darbojas, tās platību un izveidošanas gadu, kā arī, vai tās ir iedzīvotāju dzimtās 
mājas, un 3-5 saimniecības fotogrāfijas.

Pieteikumus vērtē komisija, kuru veido Food Union grupas pārstāvis, žurnāla “Ie-
vas Māja” redaktore Gunta Šenberga, ainavu arhitekte Gundega Lināre, daiļdārznieks 
un dendrologs Aivars Lasis, un Harijs Panke, Food Union sastāvā ietilpstošās AS 
Valmieras piens valdes priekšsēdētājs. Finālā žūrijas komisija izvēlas ne mazāk kā 
4 un ne vairāk kā 8 pretendentus uz nomināciju “Skaistākā lauku saimniecība 2013”

Komisija finālista īpašumu vērtē izbraukuma sēdēs tikai ar īpašnieka, pārvaldnieka 
vai citas pilnvarotas personas atļauju un viņa klātbūtnē.

 “Manas Saimes draugu simpātija 2013”
Noslēdzoties visu konkursa finālistu īpašumu apsekošanai, sociālā tīkla Draugiem.

lv lapā Mana Saime (www.draugiem.lv/manasaime) tiek ievietotas foto galerijas ar 
šo īpašumu fotogrāfijām un Draugiem.lv tiek izplatīts aicinājums balsot par savu 
simpātiju. Balsojums norisinās vienu nedēļu no 2.-8.septembrim. ar Manas Saimes 
draugu simpātiju tiek atzīta tā saimniecība, kura saņēmusi visvairāk Draugiem.lv 
lietotāju balsu.

Apbalvošanas ceremoniju organizē žurnāls „Ievas Māja” un Food Union, vieno-
joties par datumu un vietu;

Uz apbalvošanas ceremoniju tiek aicināti visi konkursa “Skaistākā lauku saim-
niecība 2013” finālisti;

Uzvarētāju sveic žūrijas komisija personīgi un publisko žurnāla “Ievas Māja” 
pēdējā izdevuma atvērumā:

Uzvarētājs saņem plāksnīti un sertifikātu “Skaistākā lauku saimniecība 2013”, 
Food Union apmaksātu braucienu divām personām uz Internationale Grüne Woche 
Berlin pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi (aviobiļetes turp un atpakaļ 
2 personām, ieejas biļetes izstādē 2 personām uz 3 dienām, nakšņošanu Berlīnē 3 
zvaigžņu viesnīcā 4 naktis ar brokastīm);

Manas Saimes draugu simpātija saņem sertifikātu “Skaistākā lauku saimniecība 
2013 Mana Saime draugu balsojumā” un dārza kopšanas instrumentu komplektu;

Specbalvu ieguvēji saņem sertifikātu un dārza kopšanas instrumentu komplektu;
Visi finālisti saņem Mana Saime produkciju un žurnāla “Ievas Māja” abonementu 

gadam.
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja 
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.

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

Notikumu kalendārs
Skrundā 
 7.jūnijā pl.19.00 Skrundas kultūras namā Nīkrāces amatierteātra izrāde 

„Meitiņa”. 50 gadu jubilejā sveiksim amatierteātra aktrisi Gitu Johansoni. 
14. un 15.jūnijā no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas 

centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās 
pa tālruni: 63321311.

14.jūnijā pl.17.00 atceres brīdis pie represēto piemiņas akmens Skrundas 
dzelzceļa stacijā. 

23.jūnijā pl.19.00 Skrundas estrādē koncerts „Līgo visa Skrunda...” 
Pl.22.00 Līgo balle.

No 1.jūnija Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā tiek pārtraukta 
iespēja izmantot dušas.

Rudbāržos
14.jūnijā pl.12.00 Rudbāržos pie piemiņas akmens Komunistiskā geno-

cīda upuru piemiņas brīdis.
14.jūnijā pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks spēļu tur-

nīrs. Bērni spēlēs dažādas galda spēles. Būs apskatāma zīmējumu izstāde 
“Skaistā vasara”. Pārrunāsim dažādus ar bērnu drošību saistītus jautājumus 
- kas jāievēro, braucot ar riteņiem, skuteriem, kas jāievēro peldvietās, uz 
ūdeņiem, cik uzmanīgiem jābūt, lietojot elektrību utt. Noslēgumā visi tiks 
apbalvoti ar diplomiem un saldumiem.

21.jūnijā pensionēto Rudbāržu pagasta Jāņu un Līgu sumināšana.
23.jūnijā līgojam Rudbāržu pagastā! Pl.20.00 pie Sieksātes bibliotēkas 

ielīgošana ar Rudbāržu amatierteātra iestudējumu “Senais latvietis un Līgo”. 
Autors un režisors - Aldis Zalgauckis. Pēc tam ballīte ar groziņiem kopā 
ar Dj līdz pl.1.00. Pl.22.00 šo iestudējumu varēs redzēt Rudbāržu skolas 
stadionā. Pēc tam Jāņu balle līdz rīta gaismai.

29.jūnijā pl.10.00 Rudbāržos sāksies pagasta sporta svētki.

Nīkrācē 
Līdz 11.jūnijam pl.10.00 Nīkrāces saieta namā skolas brīvlaiks iesāksies 

ar radošajām vasaras darbnīcām. Aicinām pavadīt interesanti savu brīvo 
laiku bērnus un jauniešus no 10 gadu vecuma.

12.jūnijā pl.7.00 no Dzeldas pieturas Nīkrāces pagasta pensionāri do-
sies ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu. Lūdzu pieteikties personīgi pie 
kultūras darba organizatores Ingas vai pa t.22470402.

22.jūnijā pl.16.00 Lēnās pie muižas un pl.18:00 Dzeldā pie atpūtas centra 
ielīgosim vasaras saulgriežus kopā ar folkloras kopu „Kamenīte”.

23.jūnijā pl.12.00 Nīkrāces skolas stadionā tradicionālais „Līgo jampa-
dracis”. Apbalvošana vakarā pl.21.00 pirms balles.

23.jūnijā pl.22.00 Līgo zaļumballe pie Nīkrāces atpūtas centra.
28.jūnijā pl.13.00 Nīkrāces saieta namā „Dzīves skoliņas” nodarbība. 

Tēma – galda kultūra, pieklājīga uzvedība un sevis pilnveide.

Raņķos
8.jūnijā Raņķos, Sudmalnieku birzī, raņķenieku saiets ”Satikšanās uz 

vasaras sliekšņa”. 16.00 - 17.30 dalībnieku reģistrācija bibliotēkā. 16.00 – 
17.30 izstādes Raņķu pasākumu zālē, muzeja apskate. 18.00 saieta atklāšana. 
18.30 – svētku koncerts, atmiņu stāsti par Raņķiem. 20.00 – zaļumballe kopā 
ar Brenča muzikantiem. 24.00 – laternu salūts. Dalības maksa - Ls 2.00. 
Līdzi ņemt groziņu. SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ AR LABESTĪBU UN 
SMAIDU! Sīkāka informācija A.Zeme (26568403).

14.jūnijā pl.12.00 piemiņas brīdis pie represēto akmens Raņķos.
21.jūnijā pl.18.00 Raņķu pie pagasta pārvaldes vasaras saulgriežu sagai-

dīšana. Dziesmas, rotaļas, uguns kuršana, mācīsimies pīt vainagus (pašiem 
līdzi puķītes, zāles).

23.jūnijā 22.00 Sudmalnieku birzī Līgo vakara zaļumballe kopā ar 
„Saulvējā”.

3.augustā Snēpelē pensionāru saiets. Pensionāriem pieteikties Raņķu 
pagasta pārvaldē. Dalības maksa - Ls 2.00.

Skrundas novada 
dzimtsaraksts ziņo

Maijā mūžībā aizvadīti 5 iedzīvotāji: 3 Skrundā, 2 Skrundas pagastā.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati, adrese Miršanas
datums

Zelma Ankevica 06.06.1929.
Bērzu iela 1-4, Skrunda, Skrundas 

novads

07.05.2013.

Rolands Brizga 19.01.1948.
Cieceres iela 15-3, Ciecere, Skrundas 

pag., Skrundas novads

15.05.2013.

Arnis Gorsvāns 30.08.1971.
Elvīras iela 13A-41, Kurzemes ra-

jons, Rīga

17.05.2013.

Anna Lemberga 23.12.1924.
Cieceres iela 15-3, Ciecere, Skrundas 

pag., Skrundas novads

24.05.2013.

Armands Saulkalns 20.04.1963.-11751
Saldus iela 6A-27, Skrunda, Skrun-

das novads

28.05.2013.

Bērnu deju kolektīvu svētki Skrundā

25.maijā Skrundā pulcējās bērnu deju kolektīvi. Koncertā „Cauri gadalaikiem” piedalījās pirmsskolas vecuma dejotāji no 
Skrundas, Rudbāržiem, Kalvenes un Snēpeles, kā arī Skrundas vidusskolas visu klašu grupu dejotāji. Kopskaitā 180 bērnu 
devās gājienā pa Saldus ielu un kopā ar jautro Hopsā (Krišjānis Bite) un draudzīgo Deju (Emīlija Meija) izdejoja dažādas dejas, 
ko visa gada garumā apguvuši kopā ar dejas pedagoģēm Lieni Alenceviču un Ditu Ņuņēvicu. 

Teksts- Loreta Robežniece
Foto- Ieva Benefelde

Palīdzi radīt svētkus!

Aicinām iestāžu un uzņēmumu kolektīvus, domubiedru grupas, draugus un kaimiņus piedalīties Līgo vakara koncertā 
Skrundas estrādē. Izvēlieties dziesmu, deju vai kādu citu muzikālu priekšnesumu, lai iepriecinātu sevi un pārējos līgotājus.

Ja vēlēsieties, mēģinājumos kopā ar Jums būs Skrundas kultūras nama palīgi, kas palīdzēs sagatavot priekšnesumu. Par 
savu dalību pasākumā zvaniet Loretai Robežniecei t. 29258469. Koncerts notiks Skrundas estrādē 23. jūnijā pl.19.00. Pēc 
koncerta balle. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā visiem kopā izdevās izveidot brīnišķīgu un jautru Līgo svētku koncertu. Nestāvi 
malā arī šogad!

Teksts- Loreta Robežniece
Foto- Alans Perševics

Dejoptāji dodas gājienā uz Skrundas pilskalnu.

SIA “Matss“ darbinieki pēc uzstāšanās Līgo svētku koncertā Skrundas pilskalnā pagājušā gada 23.jūnijā.

Maijā piedzimuši 2 puisīši un 2 meitenītes: Rudbāržu un Nīkrāces pagastos, 
kā arī Jaunmuižā un Skrundā. Skrundas muižā reģistrēta 1 laulība.

Informāciju sagatavoja Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pieejams jauns sociālais pakalpojums
Skrundas novada pašvaldības iestādē “Alternatīvās aprūpes dienas centrs” (AADC) no jūnija katru otrdienu no 10.00-17.00 

piedāvā jaunu sociālo pakalpojumu - sociālais darbs ar atkarīgajiem – motivēšana, profilakse, sociālais darbs ar līdzatkarīgajiem, 
individuālās konsultācijas un sociālais grupu darbs. 

Pakalpojumu iespējams saņemt bez maksas jebkuram Skrundas novada iedzīvotājam. Ja vēlaties saņemt individuālu kon-
sultāciju, vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 29657347 (Rita Goldmane). Informācija: 63321311, 29657347. 

Īpaši vēlamies aicināt tos cilvēkus, kuriem pašiem nav problēmu ar alkohola lietošanu, bet ar šo kaiti sirgst kāds tuvinieks, 
ģimenes loceklis. Ir zināms, ka kopdzīve ar atkarīgu cilvēku spēcīgi ietekmē arī pārējo ģimenes locekļu dzīvi, uztveri, do-
māšanas veidu. Līdzatkarīgā dzīve nav atkarīga no alkohola lietošanas, bet gan no tā, vai tuvinieks tobrīd lieto alkoholu vai 
nē- psiholoģiski, emocionāli, fiziski, finansiāli. Neviens nevar piespiest atkarīgo pārtraukt dzert. Tomēr ir iespējams strādāt ar 
sevi, lai padarītu mazāk sāpīgu šo psiholoģisko „atkarību no atkarīgā”. Kopīgi analizēsim savu uzvedību un meklēsim veidus, 
kā saudzēt sevi, bet atkarīgajam likt pašam uzņemties atbildību par savu rīcību, lēmumiem un dzīvi!

Informāciju sagatavoja- Rita Goldmane, sociālā darbiniece
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