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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Siltina divas novada skolas

Labdien, lasītāj!

Anda Vītola, PA „Sociālais
dienests” direktore
Klāt novembris, kas mūsu
Latviešu tautai ir īpaši nozīmīgs
laiks, kad Latviju sajūtam savā
sirdī. Novembrī atskatāmies uz
paveikto, svinam ražas svētkus,
suminām Mārtiņus, aicinām sveikt
labākos darba darītājus, plānojam
nākamā gada budžetu. Bet
vissvarīgākais laiks novembrī ir tas,
kad iededzam sarkanbaltsarkanās
sveces, pie apģērba piespraužam
sarkanbaltsarkanās lentītes, izkaram
sarkanbaltsarkanos karogus un ar
lepnumu dziedam Latvijas Valsts
himnu. Tā ir Latvijas dzimšanas
diena, kuru šogad atzīmēsim jau
96. reizi, tā ir Lāčplēša diena, kurā
pieminēsim savus varoņus, tas
ir laiks, kad aiziesim pie saviem
tuvajiem atdusas vietās un
aizdedzināsim piemiņas liesmiņas.
Vēl katru gadu novembra otrajā
otrdienā tiek atzīmēta Sociālo
darbinieku diena. Tie ir profesionāli
svētki tiem darba darītājiem,
kuriem ikdiena ne vienmēr sagādā
svētkus un prieku. Šie cilvēki
strādā, lai palīdzētu mūsu novada
iedzīvotājiem, atbalstītu un savu
iespēju robežas atrisinātu kādu
sasāpējušu problēmu.
Š ogad s av u s p ro fe s i o n ā l o s
svētkus esam iecerējuši atzīmēt
a r i n f o r m a t īv a j ā m u n a t v ē r t o
durvju dienām visā novadā. Tajās
atspoguļosim savu darba ikdienu,
pastāstīsim par pieejamo sociālo
palīdzību un pakalpojumiem,
izskaidrosim iedzīvotājiem
interesējošos jautājumus,
uzklausīsim priekšlikumus un
ieteikumus, kopīgi plānosim nākotni.
Sveicu visus sociālajā jomā
strādājošos kolēģus svētkos, novēlot
izturību, veselību un sirds gudrību.
Māte Terēze reiz ir teikusi:
„Mums ir jārūpējas ne tikai par
tiem, kam pietrūkst maizes gabals,
bet arī par tiem, kas alkst mīlestības,
ne tikai par tiem, kam nav apģērba,
lai piesegtu savu kailumu, bet arī par
tiem, kam pietrūkst apkārtējo cieņas,
ne tikai par tiem, kam nav jumta virs
galvas, bet arī par tiem, kas nekur
netiek saprasti un cienīti.”
Sirsnīgi sveicu visus novada
iedzīvotājus arī Latvijas Valsts
proklamēšanas gadadienā. Būsim
vienoti un stipri arī turpmāk!
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Nupat uzsākta divu Skrundas novada skolu siltināšana. Darbi norit
Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas ēkās ar Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai”
palīdzību. Projekta mērķis – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
uzlabojot skolu ēku energoefektivitāti,
veicot tajās kompleksus energoefektivitātes pasākumus.
Skrundas vidusskola
Šai skolai tiks veikta visas fasādes, kā
arī virszemes cokola un pagraba sienu
siltināšana ar 120mm siltumizolāciju.
Ar 300 mm siltinās bēniņu pārsegumu
un renovēs jumta segumu. Tāpat tiks
nomainītas ēkas koka ārdurvis un logi
ar koka vērtņu rāmjiem. Mācību telpās
(1300 gaismas ķermeņi) dienas gaismas
lampas (T8 ar jaudu 36-40W unT12 ar
jaudu 40-44W) nomainīs ar T5 luminiscences (ar jaudu 28W) lampām, savukārt
gāzes katlu - pret granulu katlu (kopējā
nominālā jauda 450 kW). Piegādātais
enerģijas ietaupījums ir plānots 259289
kWh/gadā.
Projekta kopējais izmērāmais mērķis:
oglekļa dioksīda emisiju samazinājums
attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/
euro gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir
123574,59 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir plānotas
EUR 525289.78 no tām EUR 447031.46
ir attiecināmas un KPFI finansējums ir
EUR 294222.70 , pārējo summu sedz
Skrundas novada pašvaldība.
Nīkrāces pamatskola
Šai skolas ēkai paredzēta divslīpju
jumta siltināšana, esošo fasādes logu nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija
un dabasgāzes apkures katla nomaiņa.

SIA "Pretpils" darbinieki veic siltināšanu Skrundas vidusskolas ēkai.
Piegādātais enerģijas ietaupījums ir
plānots 76198 kWh/gadā. Projekta
kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa
dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu
instrumenta finansējumu 0,42 kgCO2/
euro gadā, līdz ar to CO2 ietaupījums ir
66209.48 kgCO2/gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir plānotas
EUR 308798.44, no tām EUR 307890.94
ir attiecināmas un KPFI finansējums ir
EUR 157640, pārējo summu sedz Skrundas novada pašvaldība.
Pabeigs līdz gada beigām
Būvdarbus abos objektos veic SIA

„Pretpils”. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim. Autoruzraudzību veic SIA
„Struņķkrogs” pārstāvis Dainis Šēlis,
būvuzraudzību objektā nodrošina SIA

„Campaign” norīkots pārstāvis Aleksandrs Ansons.
Teksts - Kristīne Vērdiņa,
projektu speciāliste
Foto - Alans Perševics
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Īstenoti programmas „Darīsim kopā!” projekti

Pie Jaunmuižas pamatskolas top jaunas sporta iekārtas.
Šā gada oktobrī ir noslēdzies Skrundas novada pašvaldības rīkotais
projektu konkurss „Darīsim kopā!”.
Šogad no divdesmit iesniegtajiem
projektiem tika apstiprināti seši.
Projekti tika īstenoti visā novadā,
veicinot vietējās sabiedrības aktivizēšanu un līdzsvarotu finanšu līdzekļu
ieguldījumu. Lai plašākai sabiedrībai
parādītu iedzīvotāju ieguldījumus
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai,
informācija par realizētajiem projektiem tiks publicēta arī Nīderlan-
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des fonda KNHM izdotajā žurnālā
„Sabiedrība ar dvēseli”. Šajā žurnālā
tiks atspoguļota informācija par
iedzīvotāju realizētajiem projektiem
no visas Latvijas. No 2007. līdz 2009.
gadam KNHM līdzfinansēja mazos
projektus ne tikai Skrundas novadā,
bet arī citviet Latvijā.
Projekts „Kopā ar ģimeni”
Projekta ideja radās jau pirms vairākiem gadiem. Nīkrāces pagasta sociālajai darbiniecei apspriežoties ar
vecākiem, nonākts pie secinājuma, ka
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Nīkrāces pagasta pārvaldē būtu nepieciešams izveidot atpūtas stūrīti bērniem.
Tad vecāki, ierodoties pie speciālistiem pagasta pārvaldnieka, mediķa vai sociālā
darbinieka - varētu mierīgi aprunāties,
aizpildīt nepieciešamos dokumentus
un saņemt palīdzību. Projekta mērķis
nu ir sasniegts, un atpūtas stūrītis ir
apdzīvots, to piepilda radoša kņada un
bērnu smiekli. Tagad Nīkrāces pagasta
pārvaldes telpās ir izveidota mājīga un
gaiša vieta ģimenēm ar bērniem.
Projekts „Kamēr vari, tikmēr
dari!”
Skrundas Sporta ielas 1a mājas sabiedriski aktīvākie iedzīvotāji nebija
apmierināti ar iekšpagalma izskatu.
Automašīnu īpašnieki novietoja transporta līdzekli kā vien gribēja un kur
vien gribēja - tika izbraukāts zālājs,
kas pavasaros un rudeņos pārvērtās par
dubļu vannu. Lai nodrošinātu labākus
apstākļus transporta līdzekļu novietošanai pagalmā, tika nolemts iesniegt projekta pieteikumu pašvaldības projektu
konkursā. Projekta realizācija nebija tik
viegla kā sākumā likās. Kad vajadzējis
fiziski strādāt - citi nežēloja ne savu
laiku, ne privātos līdzekļus, citi pat
nepainteresējās par projekta gaitu. Bet,
kad rezultāts sasniegts, lietot gribētāju
un komentētāju netrūkstot.
Projekts „Rotaļu laukums
Rudbāržos”
Iedzīvotāju interešu kopa "Rudbārž-
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nieki" vēlējās, lai pagasta centrā tiktu
atjaunots rotaļu laukums tieši vismazākajiem. Rāpšanās elementi, slidkalniņš un pašiem savs auto – nu ir mazo
rubāržnieku prieks. Savukārt māmiņas,
vecmāmiņas un citi var vērot mazos
rotaļājamies, sēžot uz ērtiem soliem.
Rotaļu laukuma atklāšanā bērni kopā
ar atraktīvu klaunu laida gaisā balonus
ar laba vēlējumiem, lai rotaļu laukums
vienmēr būtu tīrs un sakopts, kā arī dejoja un, sastājoties vilcieniņā, devās jautrā
gājienā pa jaunatklāto rotaļu laukumu,
lai tas ilgi un labi kalpotu.
Projekts „Fiziskās aktivitātes
svaigā gaisā Jaunmuižas
pamatskolā”
Jaunmuižas pamatskola ir mazākā
no Skrundas novada skolām, bet tajā
mācās ļoti aktīvi skolēni. Lai bērni savu
uzkrāto enerģiju varētu lietderīgi izlietot,
ciemata centrā sporta skolotāja ar atsaucīgākajiem ciemata iedzīvotājiem izveidoja jaunas sporta iekārtas un piešķīra
esošajām dzīvīgumu. Darbu darītājiem
ir liels gandarījums par paveikto, bet
sāpīgi ir noskatīties, ka šo ieguldījumu
daži nenovērtē. Bērniem domātie aktīvās
atpūtas elementi nav spēka trenažieri vai
dusmu izlādes elementi.
Projekts „Katram savs auto”
Nereti Skrundā, pie pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” ēkas, ceļu
satiksmes dalībnieki ir saskārušies ar
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Atvērto durvju dienas

Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” rīko atvērto
durvju un informatīvās dienas. Tuvojoties Sociālo darbinieku dienai, kura
tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā
( šogad 11.novembrī), Skrundas novada p/a „Sociālais dienests” aicina
uz atvērto durvju dienām no.10. līdz
14.novembrim. Šajā laikā iedzīvotāji un
interesenti var atnākt uz Sociālo dienestu
un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu
pārvaldēs, iepazīties klātienē ar sociālo
darbinieku ikdienu, darba ritmu, problēmām un aktualitātēm. Lai uzklausītu
iedzīvotāju jautājumus, iepazīstinātu
Skrundas novada iedzīvotājus ar sava
darba specifiku, pašvaldības sniegto
palīdzību un pakalpojumiem, kā arī informētu par aktualitātēm un plānotajiem
nākotnes pasākumiem, tikšanās Skrundā
būs 10.novembrī pl.17.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē, Raņķos 12.novembrī pl.10.00 Raņķu pagasta zālē,
Nīkrācē 12.novembrī pl.16.00 Atpūtas
centra zālē, Rudbāržos 13.novembrī
pl.17.00 Rudbāržu pagasta zālē.

Mācīs rakstīt projektus

“Kurzemes NVO atbalsta centrs” aicina uz divu dienu apmācībām projektu
rakstīšanā ”Projektu rakstīšanas izpratne
un domāšana. Praktiska apmācība”.
Apmācības notiks 11. un 15. novembrī no pl.10.00–16.00 Saldū. Mācību
laikā to apmeklētāji iegūs priekšstatu
un izpratni par projektu rakstīšanu un
domāšanu to sagatavošanas procesā,
iepazīsies ar populārākajiem projektu
finansēšanas avotiem, veidlapām, kā arī
grupu darbā praktiski sagatavos nelielu
projekta pieteikumu un saņems paveiktā
novērtējumu. Mērķgrupa: Kurzemes
NVO pārstāvji ar nelielu vai nekādu
pieredzi projektu rakstīšanā. Mācību
tēmas: kas ir projekts, kas tos īsteno,
kas un kāpēc tiem dod naudu; projektu
finansēšanas avoti, projektu iedalījums,
projektu iesniegšanas veidi; projektu
domāšana – kā domāt, rakstot projektu.
Ko grib izlasīt/saprast vērtētājs; biežāk
pieļautās kļūdas; projekta budžeta sastādīšanas principi; praktisks treniņš:
kvalitatīva projekta iesnieguma sagatavošana Mācības notiks grupai līdz 20
personām. Pieteikties “Kurzemes NVO
atbalsta centrs” līdz 4.novembrism.
Lektore: Inese Siliņa, “Kurzemes NVO
atbalsta centrs”, t.29811722, inese@
kurzemesnvo.lv.

Izsola nekustamo
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, pamatojoties uz 21.10.2014.
domes lēmumu (prot. 15, 5. §), organizē
pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
un apbūves “Jasmīni”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs:
6282 008 0284, izsoli. Nosacītā cena
EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Izsoles
laiks: 26.11.2014. pl.10.00. Izsoles
vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 25.11.2014.
Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Bērnu ārsti

10.decembrī pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra
bērnus un viņu vecākus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu gastroentereloģe Dr. Gunta
Zirnīte un alergoloģe-pulmanoloģe Dr.
Dace Kārkliņa programmas Mobilās
veselības aprūpes centrs (MVAC) ietvaros. Pieteikšanās līdz 25.novembrim pa
t. 63321311 vai personiski Alternatīvās
aprūpes dienas centrā.
Bērniem uz konsultāciju, ja ir, līdzi
jāņem iepriekš veikto izmeklējumu
rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums,
kur aprakstīta problēmsituācija. Bērnus
konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.
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Noslēdzies Skrundas novada izglītības
nodaļas konkurss GADA SKOLOTĀJS

Šogad skolotāju svētku dienā 11. oktobrī pēc neliela pārtraukuma tika izvirzīti
un godināti vislabākie skolotāji un pasniegta balva „Gada skolotājs”. Balvu saņēma
Skrundas mūzikas skolas klavierspēles pedagoģe Antra Zuntnere. Ikdienā viņa ir
atbildīga un prasīga skolotāja saviem audzēkņiem. Mērķtiecīgs darbs palīdzējis
audzēkņiem gūt panākumus daudzos konkursos un pasākumos, kuriem skolotāja
Antra palīdzējusi un rosinājusi sagatavoties. Labākie rezultāti valsts mērogā - 2.vieta
Zandai Balandīnai un Artai Annai Buķelei - 3. vieta.
Skolotāja izveidojusi un turpina pilnveidot metodisko materiālu “Klavierspēle
iesācējiem”. Aktīvi iesaistās Skrundas novada kultūras dzīvē.
Izglītības nodaļas ATZINĪBAS saņēma Jaunmuižas pamatskolas skolotāja Evita
Dureika, kura veic nopietnu darbu ar talantīgiem skolēniem un darbojas starptautiskos
projektos, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas latviešu valodas un literatūras
skolotāja Maija Ancīte, kuras bagātā darba pieredze radoši tiek izmantota mācību
procesā, ārpusstundu aktivitātēs, audzināšanas darbā un sabiedriskajās aktivitātēs,
Nīkrāces pamatskolas skolotāja Elīna Linkovska, kuru kā personību var salīdzināt
ar gaismu, kas piepilda telpu un vidi, dodot iedvesmu radošai rosībai. Skrundas
vidusskolas skolotājas Jana Kozjura – skolēnu un kolēģu cienīta un mīlēta skolotāja, kuras darbu apliecina skolēnu augstie sasniegumi centralizētajos eksāmenos,
panākumi starpnovadu un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, dalība valsts
olimpiādē, konkursos, Una Ziņģe, matemātikas skolotāja, kuras skolēni ieguvuši
pirmās vietas starpnovadu olimpiādēs un piedalījušies valsts matemātikas olimpiādē,
skolotāja aktīvi iesaistījusies Comenius projekta realizācijā, un Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolotāja Sarmīte Dene, kura 40 bagātus darba
gadus veltījusi skolēnu izglītošanai un audzināšanai, nezaudējot dzirkstošu humoru
un apliecinot augstu profesionalitāti, komandā īstenojusi ESF projektus.
Apsveicam mūsu novada izcilos pedagogus! Paldies par atdevi, atbildību un sava
darba mīlestību!
Teksts - Dace Grāvele, Skrundas novada izglītības metodiķe
Foto - Ieva Benefelde

Skrundas novada
Veselības nedēļa noslēgusies!

Latvijas Tautas sporta asociācijas (LTSA) ierosinātā Starptautiskajā veselības
nedēļa jeb MOVE Week, kas norisinājās no 29.septembra līdz 5.oktobrim visā Latvijā starptautiska projekta “NowWeMOVE” ietvaros un kurā piedalās arī Skrundas
novads, sākās pirmdienas rītā ar rīta rosmi Skrundas novada domē, kurā piedalījās
31 novada darbinieks.
Visas nedēļas grumā tika vingrots gan Skrundas novada pašvaldības iestādē
„Alternatīvās aprūpes dienas centrs”, gan Nīkrāces pagasta iestādēs.
29.septembrī pl.15:30 pagalmā pie Skrundas jauniešu centra notika kustīgi lustīgā lēkšana ar lecamauklu. Pasākuma laikā dalībnieki tika aicināti lēkt ar lielām
un mazām lecamauklām. Katrs individuāli tika aicināts veikt vismaz 200 lēcienu.
Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone kopā ar jauniešiem apguva prasmi lēkt
ar milzu lecamauklu, mēģinot uzstādīt vietējos rekordus, cik cilvēku vienlaicīgi var
ar to lēkt. Skrundenieki - braši lēcēji – vienlaicīgi, lielajai lecamauklai griežoties,
izdevās palēkt 7 dalībniekiem. Lēkāšanā piedalījās 21 dalībnieks. un rezultātā veikts
6791 individuālais lēciens ar lecamauklu un 683 grupas lēcieni ar milzu lecamauklu,
veselīgi smiets 42 minūtes, nograuzti 34 vietējas izcelsmes āboli veselības stiprināšanai, uzņemot vitamīnus.
1.oktobrī pl.16:00 notika Skrundas bērnu un jauniešu pārgājiens „Čiekura
medības”. Pasākuma laikā bērni un jaunieši devās pārgājienā uz mežu, lai kopīgi
„medītu” čiekurus, kurus vēlāk izmantos telpu dekorēšanā un radošajās darbnīcās.
Pārgājiena dalībnieki pie katra čiekura pacelšanas bija aicināti veikt pietupienu, lai,
saskaitot nomedītos čiekurus, taptu zināms pasākuma laikā veikto pietupienu skaits.
Pārgājienā piedalījās 8 dalībnieki, kuri izdarīja 372 pietupienus un, jautri čalojot un
smejoties, kopā nogāja 33,44 km.
Radžabovu ģimene piecus vakarus aicināja skriet gribētājus piebiedroties kopīgam skrējienam, pēc kura varēja sasildīties ar tēju un dalīties iespaidos. Šo iespēju
izmantoja 6 skrējēji, kuri nedēļas laikā kopā noskrēja 94,2 km.
Igo Radžabovs ar tēta atbalstu 5.oktobrī Skrundas vidusskolas stadionā noorganizēja florbola sacensības 7 vienaudžiem. Bija sīva cīņa. No 6 spēlēm divām bija
nepieciešams papildlaiks un vienai pēc spēles soda metieni. Florbolā piedalījās 3
komandas, katrā pa 3 dalībniekiem. Tika nospēlētas 6 spēles pa 15 minūtēm un
iemesti 31 vārti.
Otrdienā un ceturtdienā pl.19:00 Inese Ivāne un vēl 7 sportotāji devās braucienā
ar divriteņiem līdz Lēnu baznīcai. Nonākot pie baznīcas, neliela 5 min. atpūta, tad
atpakaļceļš. Kopīgi nobraukti 218 km. Pēc distances pievarēšanas, pārrunas par
iespaidiem.
Aktivitāte „Nūjojam kopā!” 2 reizes pēcpusdienā Veselības nedēļas laikā notika
Nīkrāces pagastā Ilonas Rītiņas vadībā, bet 3 reizes vakaros un svētdienas rītā
Skrundā kopā ar Inesi Ivāni. Rezultātā nūjotāji kopā pa nedēļu nonūjoja 217 km.
Dažādas interesantas aktivitātes notika arī Nīkrāces pagastā. 30.septembrī bija
spēles ar bumbu. Skolas bērni, skolotāji un tehniskie darbinieki izmēģināja savu
Turpinājums 4.lpp.
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Notiek projekta „ Inovatīvs pakalpojums ģimenes asistents” īstenošana
Saldus novada pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests” kļuvis par partneri
projektā „ Inovatīvs pakalpojums- ģimenes asistents”, ko realizē biedrība „ Māmiņu
klubs „ Pogas”.
Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma
veidu - „Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada
Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu
socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo prasmju līmeni.
Projektā ir divas mērķa grupas. Pirmā mērķa grupa ir 37 brīvprātīgie, kuri ir
gatavi apgūt pamatzināšanas un kļūt par ģimenes asistentiem. Projektā paredzēts
iekļaut 29 brīvprātīgos no Saldus novada, 6 no Skrundas novada un 2 no Kuldīgas
novada Kabiles.

Gada skolotāja 2014
Antra Zuntnere
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Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes, kurās aug 151 bērns no Saldus, Skrundas novada
un Kabiles.
Projekta īstenošana ir 13 vietās - Saldus novadā 11 pagasti, Skrunda un Kabile.
Projektā paredzētās aktivitātes: pētījums „Par sociālā riska ģimeņu un asistentu
sadarbības formām, iespējām un vajadzībām vietējās kopienas dzīves kvalitātes
uzlabošanai”, programmas „Ģimeņu asistentu” apmācība izstrāde, asistentu atlase
un iesaistīšana apmācībās, ģimeņu asistentu apmācība, ģimeņu asistentu brīvprātīgo
darbs, dienas nometnes.
Vasarā projekta galvenā aktivitāte bija dienas nometnes, kurās piedalījās asistenti kopā ar ģimenēm. Dienas nometņu mērķis bija uzlabot asistentu kontaktus ar
ģimenēm, iegūt jaunas zināšanas. Bija daudz radošo darbnīcu, sporta un personību
izzinošu nodarbību. Projektā paredzējām, ka, izņemot pirmo nodarbību, kad galds
jau bija uzklāts, pārējās četras dienas to vajadzēja darīt dalībniekiem. Tika gatavoti
salāti, ceptas picas un pīrāgi, un pat kūkas. Nometnes notika gan Saldus un Skrundas pilsētās, gan pagastos - Novadniekos, Ezerē, Rubā, Vadakstē, Šķēdē, Lutriņos,
Jaunmuižā un Nīkrācē. Pavisam bija 202 dalībnieki.
Dienas nometnēs kopā ar sociālajiem darbiniekiem tiek sniegts atbalsts ģimenēm,
risinot sociālos jautājumus, attīstot ģimeņu pašapkalpošanās iemaņas, mācot plānot
budžetu un risinot saimnieciska rakstura jautājumus.
Projektu finansiāli atbalsta Islande,Lihtenšteina un Norvēģija.
Projekts īstenošanas laiks no 2013. gada novembrim līdz 2015. gada oktobrim.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais
finansējums ir 54701,55 EUR, programma līdzfinansē 49 231,39 EUR, līdzfinansējumu nodrošina Saldus un Skrundas novada domes.
Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja asistente
Eva Jēkobsone, 20267729

Novākta raža Zupas virtuves dārzā
Noslēdzies Borisa un Ināras Teterevu fonda Labdarības
programmas „Maizes rieciens” aktivitātē „Atbalsts līdzdarbības
pasākumiem” projekts „Ko sēsi, to pļausi Skrundas apkaimē”.
Projektu paralēli Zupas virtuves darbībai realizēja biedrība
„Mini SD”. Projekta ietvaros tika ierīkots un apstrādāts Zupas
virtuves dārzs – kopā 0.5 ha liels zemes gabals, kurā tika
iesētas dažādu dārzeņu sēklas, iestādīti kartupeļi, kāpostu
un garšaugu stādi. Šo dārzu apstādīja, ravēja, migloja, atkal
ravēja, pēc tam arī ražu vāca un sagatavoja ziemai Zupas
virtuves apmeklētāji, brīvprātīgie un biedrības „Mini SD” biedri.
Īstenojot šo projektu, vēlējāmies parādīt, ka ar minimālu
līdzekļu ieguldījumu, bet ar labu apņemšanos un roku darbu
kopā var paveikt ļoti daudz sevis un citu līdzcilvēku labā.
Darbojoties Zupas virtuves dārzā, tika gūtas zināšanas, kā
apstrādāt dārzu, ko un kā sēt un audzēt, kur izmantot izaudzēto, kā to pārstādāt, lai izaudzētais labāk saglabātos. Projekta laikā kopumā Zupas virtuves dārzā darbojās 34 Zupas
virtuves apmeklētāji un brīvprātīgie - gan pieaugušie, gan
ģimenes ar bērniem.
Dārzeņu raža šogad bija apmierinoša, labāku varēja vēlēties kartupeļu ražu. Neskatoties uz šīs vasaras karstumu
un sausumu, pagrabā ir sakonservēti gurķi, kabači, bietes,
skābenes, savārīti dažādi salāti zupu pagatavošanai, ieskābēti
kāposti. Saldētavā sagūluši rīvēti burkāni, zirnīši, zaļumi. Vēl
tikai atlicis izlobīt pupiņas. Projekta realizācijas gaitā tika veikti
pieraksti, kuros apkopoja dārza darbos gūto pieredzi, dārzeņu
apstrādes paņēmienus un receptes.
Biedrība „Mini SD” saka lielu paldies visiem, kas piedalījās
projekta realizēšanā. Pateicamies par atbalstu Skrundas novada pašvaldībai, Skrundas novada P/A „Sociālais dienests”
un Skrundas profesionālajai vidusskolai.
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2014.gada 21.oktobra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
domes 2014.gada 23.oktobra saistošos
noteikumus Nr. 6/2014 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā 2015.gadā”.
Dome grozīja Skrundas novada domes
27.02. 2014. sēdes (prot. Nr. 3, 7.§)
lēmuma „Par piedalīšanos projektos”
2.1.punktu, 2.3.punktu un 2.5.punktu.
Dome ievēlēja Kristiānu Rubeni
par administratīvās komisijas locekli,
kamēr no prombūtnes darbā atgriežas
Eva Nudiena.
Dome noteica, ka pēc izdarītajām
izmaiņām administratīvās komisijas
sastāvs ir šāds: komisijas priekšsēdētāja
- Guna Skrebele, komisijas locekļi: Inga
Rence – Remte, Benita Lielāmere, Normunds Danenbergs, Kristiāna Rubene,
Ints Folkmnis, Laimonis Bivbāns.
Dome grozīja Skrundas novada domes
25.09.2014. sēdes (prot. Nr. 14, 31.§)
lēmuma „Par Skrundas novada domes
priekšsēdētājas Nellijas Kleimbergas

iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu” 2.1.punktu.
Dome piešķīra un izmaksās naudas
balvu vienas mēnešalgas apmērā Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai par Skrundas novada
vārda popularizēšanu starptautiskā mērogā, līdzdalību valsts politikas sabiedriskajās aktivitātēs, pašvaldības mērķu
sasniegšanu un personīgo ieguldījumu
pašvaldības darbā.
Dome nolēma ņemt no Valsts Kases
ilgtermiņa aizņēmumu 411 075.85
EUR (četri simti vienpadsmit tūkstoši
septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit
pieci centi) apmērā uz 20 gadiem ar
Valsts Kases noteikto procentu likmi,
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.
gada martu, projekta Nr.KPFI-15.3/104
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Skrundas
vidusskolā” īstenošanai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Dome nolēma ņemt no Valsts Kases
ilgtermiņa aizņēmumu 274 482.29 EUR
(divi simti septiņdesmit četri tūkstoši
četri simti astoņdesmit divi euro, divdes-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2014
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Skrundas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā 2015.gadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām”
14. panta 1.daļas 3.punktu, 21.panta 1.daļas
15.punktu, 41.panta 1.daļas 1.punktu, likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli ” 3.panta 1.daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2015.gadā Skrundas novada pašvaldība
realizē ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības attiecībā uz
Skrundas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
3. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
4. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2013.gada 26.septembra
saistošie noteikumi Nr. 15/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā”.
Domes priekšsēdētāja N.Kleinberga

Turpināsies informatīvā akcija
par seksuālo vardarbību
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu
uzticības tālrunis 116111 laikā no 3. līdz 16. novembrim turpinās maija beigās
aizsākto informatīvo akciju Vardarbība nav mazs noslēpums. Runā par TO!
Akcijas laikā ikvienam būs iespēja zvanīt uz tālruni 116111 un ziņot par
seksuālās vardarbības gadījumiem pret bērniem, saņemt profesionālas
psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu, kā arī nepieciešamo informāciju.
Šogad no 25. maija līdz 1. jūnijam notikušās akcijas pirmajā daļā Uzticības
tālrunī 116111 saņemti 750 zvani un 244 gadījumos sniegta psiholoģiskā
palīdzība. No šīm konsultācijām 50 gadījumos zvanītāji vērsās pēc palīdzības
emocionālas, 23 - fiziskas, 5 – seksuālas vardarbības gadījumā. 6 gadījumos
pēc palīdzības vērsās vardarbības aculiecinieki. 3 gadījumos par iespējamo
vardarbību un nespēju nodrošināt bērniem piemērotu aprūpi informācija
nodota sociālajam dienestam.
Sarežģītākie akcijas laikā izskatītie jautājumi bija saistīti ar ilgstošu seksuālo vardarbību ģimenē, fizisku un emocionālu vardarbību no vecāku puses,
bērnu pamešanu novārtā ģimenē, kā arī vecāku problēmām ar alkoholu.
Skatot aizvadīto akciju rezultātus, var secināt, ka seksuālā vardarbība
ir viena no pašām smagākajām tēmām, par ko cietušie bieži vien atsakās
runāt vai arī mēdz mainīt iepriekš sniegto informāciju. Tieši tāpat seksuālās
vardarbības upuri nereti noliedz notikušās vardarbības aktu, kā arī atsakās
no palīdzības.
Kampaņas ietvaros ir sagatavoti arī informatīvie materiāli – komikss
un informācijas lapa, kā arī īpaša sadaļa VBTAI mājaslapā, kur var iegūt
detalizētāku informāciju par seksuālas vardarbības atpazīšanu, pazīmēm,
sekām un atbildību: http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/pretvardarbibas_kampana/
Atgādinām, ka pirmo reizi šādu kampaņu Uzticības tālrunis 116111 rīkoja
2013. gadā. Tad kampaņas laikā Uzticības tālruņa speciālisti atbildēja uz
3098 zvaniem un sniedza 710 psiholoģiskās konsultācijas.
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot
gan no fiksētā, gan mobilā telefona.
Uzticības tālrunim var zvanīt:
darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00,
sestdienās no 8.00 līdz 22.00,
svētdienās no 10.00 līdz 22.00.
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv
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mit deviņi centi) apmērā uz 20 gadiem
ar Valsts Kases noteikto procentu likmi,
pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.
gada martu, projekta Nr. KPFI-15.3/123
“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Nīkrāces
pamatskolā” īstenošanai, aizņēmuma
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības amatu saraksta izmaiņas.
Dome nolēma novirzīt 100 EUR
(viens simts euro) no 2014. gada kultūras pasākumiem paredzētiem budžeta
līdzekļiem nodibinājumam „Fonds Sibīrijas bērni”, projekta „Runājošā grāmata
„Sibīrijas bērni”” un ceļojošās izstādes
„Sibīrijas bērni” veidošanai.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
1900.00 EUR (viens tūkstotis deviņi
simti euro) nekustamo īpašumu - dzīvokli Kušaiņu ielā 4-19, Kušaiņos, Skrundas
pagastā ar kopējo platību 93.8 m2,
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
700.00 EUR (septiņi simti euro) nekus-

tamo īpašumu - zemes gabalu „Poriņi”,
Rudbāržu pagastā ar kopējo platību 2.71
ha.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - zemi
un apbūvi „Jasmīni”, Rudbāržu pagastā
ar nosacīto cenu 2000.00 EUR (divi
tūkstoši euro).
Dome apliecināja, ka Skrundas pilsētā
ir pabeigta zemes reforma, un apstiprināja pārskata faktu uz 03.09.2014.
Dome sadalīja saimniecību „Kvieši”
Raņķu pagastā un atdalāmai zemes vienībai 0.6 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Kalnieši”, Raņķu pagasts, Skrundas
novads, LV-3323, un pievienoja īpašumā
esošai saimniecībai „Kalnieši”. Zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Kvieši”
Raņķu pagastā un atdalāmai zemes vienībai 1.2 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Vītoliņi”, Raņķu pagasts, Skrundas
novads, LV-3323, un pievienoja īpašumā
esošai saimniecībai „Vītoliņi”. Zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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lauksaimniecība.
Dome nolēma izveidot ēku īpašumu
un saimniecības ēkai, kura atrodas uz
zemes vienības Pils ielā 4A, Skrundā,
piešķīra adresi Pils iela 4B, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326.
Dome izsniedza Ivaram Grundmanim Bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts – grants un smilts
atradnei Skrundas novadā.
No 1 personas Dome bezstrīdus kārtībā piedzīs termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 4 personām piešķīra dzīvokli, ar 7 personām
pagarināja dzīvokļa īres līgumus, ar 1
personu pārtrauca īres līguma tiesības
uz dzīvokli, savukārt 4 personām anulēja
Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Skrundas novada pašvaldība atbalsta
Mazā biznesa dienu
Skrundas novada pašvaldība aicina Skrundas novada mazos un mikro uzņēmumus un iedzīvotājus aktīvi
izmantot iespēju un piedalīties Mazā biznesa dienā, kuras laikā 15. novembrī Skrundas kultūras namā tiks
rīkots gadatirgus.
Pagājušajā gadā Mazā biznesa dienā vairāk nekā 4000 dalībnieku savu apgrozījumu palielināja par 18%! Latvijas
Mazo un vidējo uzņēmumu forums (turpmāk – MVU Forums) kopā ar sadarbības partneriem ir izstrādājuši bezmaksas
mārketinga instrumentus, kas atrodami www.mazabiznesadiena.lv, lai stiprinātu mikro un mazos uzņēmumus, kurus
veido cilvēki, kas ir aktīvi, stipri un aug ar ģimenes locekļu atbalstu!
Skrundas novada pašvaldība aicina mikro un mazos uzņēmumus, mājražotājus un amatniekus līdz 10. novembrim
pieteikties dalībai Mazā biznesa dienas gadatirgū Skrundas kultūras namā, sazinoties ar Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistu Didzi Strazdiņu (tālrunis: 25708808, e-pasts: didzis.strazdins@skrunda.lv).
Papildus tam mikro un mazos uzņēmumus aicinām reģistrēties dalībai Mazā biznesa dienā un 15. novembrī piedāvāt
savus pakalpojumus un produktus vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem. Lielos uzņēmumus aicinām izmantot
iespēju piedāvāt mikro un mazajiem uzņēmumiem īpašos piedāvājumus saviem pakalpojumiem vai produkcijai, lai
svinētu Mazā biznesa lielo dienu. Īpašie piedāvājumi jāievieto šeit: www.mazabiznesadiena.lv.
Iedzīvotājus aicinām iepirkties pie mazajiem uzņēmumiem, tādā veidā atbalstot vietējās ģimenes, cilvēkus, kas ir
aktīvi un iedvesmo citus. Skatīt šeit, kuri no mūsu uzņēmumiem ir reģistrējušies:http://mazabiznesadiena.lv/pilsetas.
Ja kāds no Jums labi zināmiem uzņēmumiem nav iesaistījies, bet uzņēmums var lepoties ar paveikto, pastāstiet par
to šeit: https://apps.facebook.com/atbalstimazobiznesu/.
Iniciatīva “Atbalsti mazo biznesu!” notiek otro gadu, un tās ietvaros sadarbības partneri aicina MVU piedalīties
Mazajā biznesa dienā, kas tradicionāli ik gadu norisinās novembra trešajā sestdienā - šogad 15. novembrī. Mazie un
vidējie uzņēmumi šajā dienā aicināti piedāvāt savus pakalpojumus un produktus, izmantojot www.mazabiznesadiena.
lv bezmaksas mārketinga rīkus un komunikācijas kanālu iespējas sociālajos tīklos, kas sagatavoti ar partneru atbalstu.
Vidējie un lielie uzņēmumi gatavo savus īpašos piedāvājumus mazajam biznesam, lai svinētu Mazā biznesa dienu, bet
iedzīvotājiem tā ir lieliska iespēja atrast ko jaunu, nebijušu, apzināties, ka ar saviem pirkumiem tie var atbalstīt vietējo
patēriņu un izvēlēties mazos, kas visbiežāk ir ģimeņu uzņēmumi!
Lai saņemtu atbalstu no iniciatīvas partneriem, aicinām Jūs reģistrēties un piedalīties semināros Latvijas reģionu
pilsētās, kas tapuši, pateicoties pašvaldību, SEB bankas un VENDEN atbalstam – Liepājā 29. oktobrī, Valmierā 31.
oktobrī, Jelgavā 5. novembrī, Ogrē 6. novembrī, Daugavpilī 7. novembrī un 14. novembrī Rīgā Mazā biznesa dienā.
Pasākumu programma un reģistrācija šeit:http://mazabiznesadiena.lv/seminari.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0K2UaBFZUOs
Iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu!” partneri šogad ir A/S SEB, SIA Lursoft, VAS Latvijas Pasts, SIA Venden, SIA
Baltic Id, SIA Pegasus Group un Rīgas Dome, CV-online, Inbox.lv, Latvijas Avīze, Latvijas Televīzija, Latvijas Radio,
Otkritij Gorod.
Kontaktpersona: Eduards Filippovs
MVU Foruma izpilddirektors
E-pasts: eduards.filippovs@mvuforums.lv
Mob.tel.: +371 29247037
www.mazabiznesadiena.lv
https://www.facebook.com/AtbalstiMazoBiznesu

LM rīkos konferenci sociālajiem darbiniekiem
Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību un Baltijas psiholoģijas menedžmenta augstskolu 2014.gada 13.novembrī organizēs konferenci Sociālā darba aktualitātes 10
gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas.
Konferencē informēs par aktualitātēm sociālajā darbā Latvijā, sociālā darba izglītības aktualitātēm, kā arī nevalstisko organizāciju iespējām un izaicinājumiem, attīstoties kā sociālo pakalpojumu
sniedzējiem Latvijā.
Tāpat konferences laikā notiks LM izsludinātā konkursa Labākais sociālais darbinieks Latvijā –
2014 uzvarētāju godināšana.
Sociālie darbinieki konferencei var reģistrēties, sūtot dalībnieka reģistrācijas veidlapu uz e-pastu
sdbkonference2014@gmail.com.
Konference no plkst.10.00 līdz 17.00 notiks Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolā,
Lomonosova ielā 4, Rīgā.
Informāciju sagatavoja: Marika Kupče,
Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv
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Turpinājums no 1.lpp.
neērtībām - jāapbrauc ceļa malā novietotās daudzās automašīnas. Ar biedrības
„Mini SD” ierosinājumu iekšpagalmā
izveidots laukums ar bruģa segumu, kur
triju organizāciju – PA „Sociālais dienests”, bāriņtiesas un biedrības “Latvijas
Samariešu apvienība” - darbinieki varētu
novietot automašīnas. Šis laukums arī
kalpo kā elektrības ņemšanas vieta
lielajai Samariešu automašīnai un arī
elektromobilim. Tagad apmeklētājiem
un citiem ir atvieglota piekļuve ēkai.
Projekts „Paēnā -2”
Pagājušajā gadā, kad tika realizēta
projekta „Paēnā” pirmā kārta, tika uzbūvēta lapene pie Raņķu pagasta pārvaldes,
kur rotaļāties sākumskolas grupiņas
bērniem. Šogad, turpinot rūpēties par
mazo raņķenieku labsajūtu un drošību,
lapenē izbūvēta grīda, soliņi un smilšu

2014.gada 31.oktobris

Notikumu kalendārs

Skrundā

Rotaļu laukuma atklāšanā Rudbāržos bērni gāja rotaļās ar klaunu.
kaste. Izveidoti arī interesanti vides objekti - sēnes. Prieks par to, ka vēl viena
vieta mazākajā Skrundas novada pagastā
ir sakārtota un pilnveidota, kur bērni var
rast patvērumu lietus laikā.

Informāciju apkopoja Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja
Foto - Baiba Meļķe
un Sandris Kuzmickis

Turpinājums no 2.lpp.
precizitāti, metot basketbola soda metienus. Saieta namā pagasta iedzīvotājiem, dodoties pie datoriem, bija iespēja izmēģināt, cik reižu var uzsist bumbiņu ar tenisa raketi, lai tā nenokristu zemē. Šajās aktivitātēs piedalījās 101 dalībnieks. Nīkrāces
pamatskolas sporta laukumā ikvienam bija iespēja izmest basketbola soda metienus. Kopā tika samesti 363 soda metieni, bet
Saieta namā 88 reizes tika izspēlētas tenisa piespēles. Ceturtdienā liela rosība bija pie āra trenažieriem. Nīkrāces pamatskolas teritorijā āra trenežierus aktīvi izmanto gan lielie, gan mazie pagasta iedzīvotāji. Tur varēja nostiprināt muskulatūru gan
pievelkoties, gan ejot pa līdzsvara tiltiņu, gan rāpjoties pa klints sienu. Tika izmantota arī saieta nama trenažieru zāle. Saieta
nama telpās trenažieri tika izmantoti 3 stundas, bet āra trenažierus izmantoja 105 dalībnieki, kur katrs vingroja apmēram 10
minūtes (kopā 1050 minūšu).
Interesanta aktivitāte notika 4.oktobrī, vēlēšanu dienā - visas dienas garumā Skrundas pilsētā norisinājās akcija - ejam kājām
uz vēlēšanām un skaitām pakāpienus līdz vēlēšanas urnām. 1681 vēlētājs, ejot vēlēt, kopā pārvarēja 5043 pakāpienus.
Tā noteikti ir tikai daļa no novada iedzīvotāju fiziskajām aktivitātām Skrundas novada Veselības nedēļas laikā, jo rezultāti
tika uzskaitīti tikai brīvprātīgo organizētajām un izsludinātajām aktivitātēm. Vēlos pateikt paldies brīvprātīgajiem aktivitāšu
nodrošinātājiem - Inesei Ivānei, Baibai Eversonei, Ilonai Rītiņai un Rjadžabovu ģimenei, kuri sporto paši un ir gatavi to darīt
kopā ar citiem, lai uzturētu veselību un možu garu!
Teksts - Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinatore

11.novembrī pl.15.00 Skrundas kultūras namā par godu Lāčplēša dienai
tiks atklāta Ievas Benefeldes fotoizstāde “Gads kalpot Latvijai!”. Fotogrāfijās iemūžināti ansambļa „Vecie zēni” dalībnieki. Pasākumu kuplinās
ansambļa dziedājums.
16.novembrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā notiks Latvijas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums, kura laikā tiks godināti Skrundas
novada Goda balvas un Pateicības raksta ieguvēji. Muzicēs Emiļa Melngaiļa
Liepājas mūzikas vidusskolas bigbends. 22:00 Svētku balle. Ieejas maksa - 3
EUR. Galdiņus var rezervēt pa t.63331556.
18.novembrī pl.18.00 pie Skrundas ev. lut. baznīcas notiks tradicionālā
“Labo domu stunda”, kurā šogad muzicēs Milleru - Balandīnu ģimene.
Aicinām iedzīvotājus iedegt sveces pie savām mājām, uzņēmumiem, iestādēm un baznīcas kalnā.
6.decembrī pl.17.00 pie Skrundas kultūras nama pilsētas lielās egles
iedegšana “Dāvā gaismu, tad tumsa izklīdīs pati no sevis.” (Erasms)

Nīkrācē

11.novembrī pl.19.00 Lēnās, pie Oskara Kalpaka piemiņas memoriāla,
iedzīvotāji tiek aicināti uz piemiņas brīdi, veltītu brīvības cīnītājiem.
14.novembrī pl.19.00 Nīkrāces atpūtas centrā programmā “Paauklē,
saulīt, manu zemīti” kopā ar komponistu Atvaru Sirmo un aktrisi, dzejnieci
Kristīni Bitēnu sveiksim mūsu Latviju dzimšanas dienā un lūgsim saulītei
paauklēt, sasildīt un apmīļot mūsu zemīti, lai tās gaišuma un siltuma mūsu
tautai nekad nepietrūktu. Pl.22.00 Nīkrāces atpūtas centrā Latvijas dzimšanas dienas disko balle pie klātiem galdiem. Dalības maksa - 6.00 EUR
(galda klājējiem SIA Juna-1). Pieteikties un samaksāt līdz 10.novembrim
Nīkrāces saieta namā. T.22470402.
22.novembrī pl.14.00 Nīkrāces saieta namā nodarbība “Tuvojas Adventa
laiks”. Tiek gaidīti visi, kuri vēlas veidot vainagus, dekorus un dalīties savā
pieredzē. Sīkāka informācija saieta namā pie Ingas.

Raņķos

14.novembrī plkst.18.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums.

Rudbāržos

Alternatīvais aprūpes dienas centrs (AADC) ziņo
Pērļošana
Katru trešdienu pl.17.30, kuru bez maksas AADC vada Emīlija Seklīte. Papildus informācija 63321311.
Radošās nodarbības
Katru ceturtdienu pl.13.00, kuras bez maksas AADC vada Dace Saulgrieze. Papildus informācija 63321311.
Veselīga uztura kluba nodarbības
Katru trešdienu pl.17.00 vada A.Feldmane.
Masāžas
Masiere Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.
Datorgrafikas kursi
Katru ceturtdienu pl.17.15, kurus vada Leo Lepe, dizainers, LMA dizaina nodaļa. Info un pieteikšanās pa
t.26593070.
Satsanga
5.novembrī pl.17.00 Skrundas k/n 3.st. zālē Satsanga ar Lielo Kriju, kuru vadīs skolotāja Līga Krustkalna.
Visiem ART OF LIVING (Dzīves māksla) pamatkursa beidzējiem. Iepriekšēja pieteikšanās un informācija:
29407389.
Pēdu aprūpe
14. un 21.novembrī pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t.63321311.
Trenažieri
Pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību – bez maksas otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.00-12.00. Citiem interesentiem otrdienās, ceturtdienās, piektdienās - 13.00-17.00 par maksu: 1 st. trenažieri
bez dušas izmantošanas - EUR 1,50; 1 st. trenažieri ar dušas izmantošanu - EUR 2,00; abonements (10
reizes) bez dušas izmantošanas - EUR 13.50; abonements (10 reizes) ar dušas izmantošanu- EUR 18.00.
Duša
Tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem, uzrādot trūcīgās personas izziņu,
apkures sezonas laikā – EUR 1.00
Veļas mazgāšana
Tikai pensionāriem un invalīdiem, uzrādot atbilstošu apliecību, un citiem, uzrādot trūcīgās personas izziņu
- EUR 1.50
Informāciju sagatavoja Daina Ābele, AADC vadītāja

Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības,
mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības,
mācību, jaunatnes vai sporta jomā.
Projektu pieteikumus varēs iesniegt tikai elektroniski. Aizpildīta veidlapa ir jānosūta tiešsaistē atbilstoši projekta pieteikuma
veidlapā un veidlapu aizpildīšanas vadlīnijās minētajai informācijai.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:
Pamatdarbība Nr.1: personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla mobilitāte
– 2015. gada 4. marts; Erasmus Mundus kopīgo maģistra programmu īstenošana – 2015.gada 4.marts;
Pamatdarbība Nr.2: stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2015. gada 30.aprīlis; zināšanu apvienības, nozaru
prasmju apvienības – 2015. gada 26.februāris; kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs - 2015.gada 10.februāris;
Jean Monnet darbības: moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts institūcijām un asociācijām, tīkli, projekti – 2015. gada
26.februāris. Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst.12.00 pēc Briseles laika.
Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatiet EK mājaslapā,
kā arī VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.
Programmā Erasmus+ apvienotas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu —
Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Comenius (skolu izglītība), Grundtvig (pieaugušo
izglītība), “Jaunatne darbībā” un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programma
sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā.
Papildu informācija: Linda Kapustinska, tālr.: 67854760, e-pasts: linda.kapustinska@viaa.gov.lv

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.

10.novembrī pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā Mārtiņdienas pasākums
“Nāciet šurpu, puiši, meitas, Mārtiņdienu sagaidīt!”.
17.novembrī pl.19.00 Rudbāržu k/n Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums - koncerts “Es mīlu Tevi, Latvija!”. Pl.22.00
balle ar Sanitu un Renāru no Dunalkas. Ieeja uz balli 1,50.
18.novembrī pie Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas aicinām iedzīvotājus aizdegt svecītes par godu Latvijas 96.gadadienai.

Svecīšu vakari Skrundas novada kapsētās

Skrundas kapsētās. 29. novembrī pl.15.00 Sila kapos; pl.16.00 Skrundas
Baznīcas kapos.
Rudbāržu pagasta kapsētās. 15.novembrī - pl.12.00 - Vecsieksātes
kapsētā, 12.30 - Bākūžu kapsētā, 13.00- Sprīžu kapsētā, 14.00 - Lūdiķu
kapsētā, 15.00 - Krogarāju kapsētā.
Raņķu pagasta kapsētās 23.novembrī. Iedzīvotāji aicināti aizdegt svecītes tuviniekiem sev pieņemamā laikā.
Nīkrāces pagasta kapsētās. 2.novembrī pl.15.00 Lēnu baznīcā dievkalpojums un pēc tā –Svecīšu vakars Lēnu baznīcas kapsētā. 23. novembrī
svecīšu vakari Nīkrāces pagasta kapsētās. Aicinām iedzīvotājus iedegt
svecītes saviem tuviniekiem sev pieņemamā laikā.

Skrundas novada
Dzimtsaraksts ziņo
Oktobrī Skrundas novada iedzīvotāju skaitu
papildinājuši 3 skrundenieki:
meitenītes Rebeka, Hanna un puisītis Andis.
Ar mazu brīnumu modusies diena,
Saules putekļus kamolā tin…
Iesāk ceļu maza dvēsele viena,
Tik dārga! To tētis un mamma zin.
Lai veselība mazulīšiem un prieks vecākiem!
Īpaši sveicam Hannas vecākus Iritu un Romānu,
kuru ģimenē meitenīte ir ceturtais bērniņš!

Mūžībā pavadīti
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

VALDIS ĶEMERIS

15.06.1947.
„Liedagas”, Rūnaiši, Skrundas pag., Skrundas novads

13.10.2014.

AIVIS ZORENBERGS

20.01.1976.
„Priedes-7”, Rudbāržu pag.,
Skrundas nov.

11.10.2014.

DAINA STRĒLNIECE

15.06.1951.
„Gundegas”, Kušaiņi, Skrundas pag., Skrundas nov.

20.10.2014.

