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Labdien, lasītāj!

Dzintra Veģe, Rudbāržu
pakalpojumu pārvaldes vadītāja
Rudens ir atnācis ar mārtiņrožu
rūgteno smaržu, miglainajiem rītiem
un krāsainu kļavu lapu paklāju zem
kājām. Stiprais vējš mēģina noraut
no kokiem šo skaistumu, bet koki
vēl spītīgi turas tam pretī. Šī vasara
mūs lutināja, brīžiem arī pārsteidza
ar savu karstumu un bija arī dāsna.
Rudens bagātība ir redzama ne
tikai ražas apcirkņos, bet arī mūsu
pagasta dzīves ritējumā.
Pagastā esmu nostrādājusi
25 gadus. Pa šo laiku notikušas
daudzas uz dažādas pārmaiņas,
kuras vienmēr aiz sevis atnesušas
papildus darbu un atbildību. Es esmu
priecīga tās piedzīvot un būt dzīves
virpulī.
Ja runāju un domāju par pēdējā
gada izmaiņām, tad tiek darīts un
paveikts ir daudz. Regulāri tiek
sakārtoti un uzturēti Rudbāržu
pagasta ceļi. Latvijas mainīgie
laika apstākļi nosaka mūsu ceļu
apsaimniekotāju “mainīgo dabu”.
Nav viegli būt gataviem pēkšņiem
nokrišņiem gan brīvdienās, gan
vēlās nakts stundās. Paldies visiem,
kuri veic šos darbus, kuri palīdz ar
padomiem, bet visvairāk tiem, kuri
pratuši arī PALDIES pateikt!
Lai uzlabotu pagasta
ūdensapgādes sistēmas un
notekūdeņu pārsūknēšanas
sistēmas, tiek veikti uzlabojumi.
Vēl tikai nedaudz jāpiecieš radušās
neērtības, jo projekts tiks pabeigts līdz
jaunajam gadam. Uzsākts arī darbs
pie projekta iesniegšanas apkures
un siltumapgādes uzlabošanai, kas
pēc īstenošanas varētu samazināt
izmaksas par siltumu daudzdzīvokļu
mājās.
Domājot par centra bērnu brīvā
laika pavadīšanu ārpus mājas un
veselīgu dzīvesveidu, atjaunots
rotaļu laukums. Meklējot finansējumu
idejai par rotaļu laukuma izveidi
pirmsskolas vecuma bērniem,
piedalījos projektu konkursā „Darīsim
kopā!”. Projekts tika atbalstīts, un
rotaļu laukums ir atvērts.
Ziemai tuvojoties, esam ieplānojuši
pabeigt Rudbāržu centra garāžas
jumta rekonstrukciju, jo ēkas jumts
un siena ir avārijas stāvoklī. Uzaicinu
katru, kuram atrodas kāds īpašums
pagasta centrā, sakārtot to un uzturēt
kartībā!
Darbi nekad nebūs pabeigti, tāpat
kā mūsu vēlme dzīvot labākā un
sakārtotākā vidē.
Domāsim labas domas, lai bargā
ziema mums iet secen, lai labiem
darbiem piepildīts rudens!
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Siltinās Skrundas kultūras namu

Skrundas novada pašvaldības
iestāde Skrundas kultūras nams ir
uzsākusi Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta līdzfinansēto projektu
Nr. KPFI – 15.3/105 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Skrundas kultūras
namā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot
kultūras nama ēkas energoefektivitāti,
veicot Skrundas kultūras nama ēkai
Lielā ielā 1a kompleksus energoefektivitātes pasākumus.
Projektā paredzēts siltināt bēniņu
pārsegumu, ierīkot tehnoloģiskās laipas.
Tāpat siltinās pagraba pārsegumu un
ārsienas, nomainīs koka logus un durvis,
mainīs jumta segumu, bēniņos siltinās
cauruļvadus, kā arī tiks ierīkota zibens
aizsardzība.
Piegādātais enerģijas ietaupījums ir
plānots 192800 kWh.
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
50 899.20 kgCO2/gadā.
Būvdarbus pēc iepirkumu procedūras rezultātiem veic SIA „Latvijas
Energoceltnieks”. Plānotais darbu
pabeigšanas termiņš ir līdz 2014.gada

"Ēka jau apjozta ar žogu, un siltināšanas darbi tūlīt sāksies," saka Skrundas kultūras nama direktore Loreta
Robežniece.
31.decembrim. Autoruzraudzību veic EUR 304867,91, no tām EUR 230287,
SIA „Struņķkrogs” pārstāvis Dainis 30 ir attiecināmās izmaksas. KPFI finanŠēlis, būvuzraudzību objektā nodrošina sējums ir EUR 121177,18, pārējo summu
SIA „Campaign” norīkotais pārstāvis sedz Skrundas novada pašvaldība.
Aleksandrs Ansons.
Teksts - Kristīne Vērdiņa,
Projektā kopējās izmaksas, ņemot
projektu speciāliste
vērā iepirkumu procedūru, ir plānotas
Foto - Alans Perševics

Tranzītielas rekonstrukcijas projekta virzība
Jau aptuveni mēnesi notiek projekta
„Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā”(Nr.
3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/025) īstenošana. Šajā laikā darbs veikts trijos
tranzītielas posmos, kuros līdz ziemas
sezonai ir svarīgi ieguldīt apakšzemes
komunikācijas. Pateicoties labiem laika
apstākļiem, nobīdes no darbu izpildes
kalendārā grafika šobrīd nav.

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par
to, kāds izskatīsies Ventas un Raiņa ielas
krustojums, šajā izdevumā publicējam
krustojuma plānoto risinājumu.
Skrundas novada pašvaldība aicina
rekonstruējamā posma piegulošo zemju
īpašniekus neskaidrību vai jautājumu
gadījumā vērsties Attīstības nodaļā,
Amatnieku ielā 1, Skrundā.
Projekts tiek īstenots darbības prog-

rammas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju
pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un
transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās”.
Teksts - Gita Rubežniece -Zute,
projektu vadītāja

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem
rekonstruējamajā posmā pieejama Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā, uzspiežot uz attēlā redzamā simbola.
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Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

ĪSUMĀ

AKCIJA

No 13.-25.oktobrim notiks akcija –
MAKSĀ BEZ SODA PROCENTIEM.
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
aicina Skrundas novada iedzīvotājus rast
iespēju nomaksāt uzkrātos komunālo
maksājumu parādus bez soda procentiem, lai sekmīgi varētu uzsākt šī gada
apkures sezonu. Sīkāka informācija
Skrundas komunālā saimniecībā vai pa
t. 63331258.

Izsola nekustamo
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, pamatojoties uz 25.09.2014.
domes lēmumu (prot. 14, 28. §), organizē
pašvaldības nekustamā īpašuma Graudu
ielā 6, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282
008 0439, izsoli. Nosacītā cena EUR 1
200 (viens tūkstotis divi simti eiro). Izsoles laiks: 21.10.2014. pl.10.00. Izsoles
vieta: Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 20.10.2014.
Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi www.
skrundasnovads.lv.

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana 9.kārtai notiks no 2014. gada 3.novembra līdz
2014.gada 3.decembrim ar kopējo finansējumu 18 023.52 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas
laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā,
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta
dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:
•Aktivitāte 6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana, pieejamais finansējums
18 023.52 EUR.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, tālr.
25953523, e-pasts: ginta.ivanovska@gmail.com , Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: Ginta Ivanovska, koordinatores vietniece, tālr.25953523,
e-pasts: ginta.ivanovska@gmail.com.

Apstiprina direktori

2014.gada 18.septembra Skrundas
novada Domes ārkārtas sēdē par p/i
„Skrundas veselības un sociālās aprūpes
centrs” direktori Dome iecēla Sigitu
Piculi. Profesijas kods 1112 36 ar normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā
(1.0 slodzes).

Zupas virtuve

Biedrība “Mini SD” un Skrundas
novada p/a “Sociālais dienests” informē,
ka 6.oktobrī atsākas Zupas virtuves darbība. Zupa tiks dalīta trīs reizes nedēļā
(pirmdienās, trešdienās, piektdienās) no
pl.12.00 līdz 14.00 Kalēju ielā 6, pagrabstāvā. Arī šajā sezonā zupa tiks vārīta,
pateicoties Borisa un Ināras Teterevu
fonda atbalstam.

Apģērbs trūcīgajiem

No 15.oktobra Skrundas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”
sadarbībā ar biedrību “Mini SD” piedāvā trūcīgajiem novada iedzīvotājiem
bezmaksas sieviešu, bērnu un vīriešu
apģērbu un apavus, kas domāti gan
siltām, gan vēsām dienām. Apģērbs ir
no labdarības veikaliem OTRĀ ELPA.
Iespējams saņemt arī dažādus aksesuārus
un rotaļlietas bērniem. Lai saņemtu nepieciešamo apģērbu, vērsties sociālajā
dienestā Skrundā vai pie sociālajiem
darbiniekiem pagastos. Iespējama arī
piegāde.

Bērnu ārsti

20.oktobrī Skrundā, Kuldīgas ielā 2
pie sociālā aprūpes centra, no pl.10.00
bērnus BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas bērnu
acu ārste Dr. Diāna Zariņa un mikrologopēde Asja Irbe programmas Mobilās
veselības aprūpes centrs (MVAC) ietvaros. Pieteikšanās 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.

Gleznošanas
nodarbības

Jaunums! Tagad arī Skrundā iespējams apmeklēt gleznošanas nodarbības.
Pirmā sanākšana 14. oktobrī Skrundas
kultūras namā pl.16.00 skolas vecuma
bērniem, pl. 18.00 pieaugušajiem. UZ
PIRMO NODARBĪBU LĪDZI ŅEMT
KRĀSAS (PĒC IZVĒLES), OTAS,
PAPĪRU. Mēneša maksa - 20.- euro
pieaugušajiem, 10.- euro bērniem. Pasniedzējs - dizainers, mākslinieks Leo
Lepe. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta
(t. 63331556, 29258469).
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Turpinājums no SKRUNDAS
NOVADS septembra izlaiduma.

Bioloģiski
sadalošos atkritumu
kompostēšana

Kompostēšana - atkritumu apsaimniekošanas neatņemama un efektīva stadija.
Atkritumu struktūras analīze rāda,
ka 30 – 40% atkritumu ir bioloģiski
sadalāmi. Viens no bioloģiski sadalošos atkritumu pārstrādes veidiem ir
kompostēšana. Kompostēšanas tehnoloģija pamatojas uz dažādu organiskas
dabas atkritumu, kas sabalansēti ar
minerālvielu piedevām, biokonserviju.
Kompostēšanā izmantojamo substrātu
klāsts ir visai plašs: sadzīves, ražošanas,
pārstrādes uzņēmumu, lauksaimniecības
atkritumi, trūdzeme, kūdra vai sapropelis, kūtsmēsli, virca, zāle un citi augu
produkti, zāģu skaidas un citi atkritumi.
Kompostēšanas procesā radies produkts – komposts ir organiskām un
minerālvielām bagāts augsnes ielabošanas, auglības un ražošanas celšanas
līdzeklis slēgtām un atklātām platībām.
Kompostēšanai nepieciešams ūdens
necaurlaidīgs laukums ar drenāžām šķidro frakciju savākšanai, kuras izmanto
komposta mitrināšanai. Komposta gatavošanai nepieciešama tehnika substrāta
sasmalcināšanai, komposta kaudzes
sakraušanai un pārkraušanai, kā arī
komposta frakcionēšanai. Pievienojot
kompostam fosforu un kāliju saturošus
minerālmēslus, mikroelementus un

Kompostēšanas
kvalitātes
garantēšana un
izmantošana Eiropā
un Latvijā

Pēdējos gados Eiropā ir ievērojami
pieaugusi bioloģisko atkritumu pārstrāde. Skatoties nākotnē, jāpieņem, ka
vismaz 30% no pilsētu atkritumiem un
aptuveni 40% no rūpnieciskajiem atkritumiem no kopējās Eiropas atkritumu
produkcijas varētu tikt bioloģiski apstrādāta, to kompostējot vai biodegradējot
bioreaktoros anaerobos apstākļos.
Kompostēšanā iegūtais gala pārstrādes produkts tiek izmantots augsnes bagātināšanai vai kā mēslojums. Gala produktam ir jāatbilst zināmiem kvalitātes
standartiem, kuri vienlaicīgi arī stimulē
komposta kvalitātes paaugstināšanos
Eiropā. Atsevišķām valstīm ir detalizēti
izstrādāta organisko atkritumu pārstrādes politika, dažas plāno pasākumus šajā
virzienā, bet dažas par šiem jautājumiem
domā maz. Vispārējā tendence ir tāda,
ka tiek atbalstīta organisko atkritumu
apstrāde kompostējot. Galveno lomu
šeit spēlē komposta kvalitātes garantija.
Aptuveni 400 kompostēšanas uzņēmumi
Eiropā ir iesaistījušies visaptverošas
kvalitātes kontroles sistēmā.
Daudzi pētījumi Eiropā norāda, ka

kvalitāte un gala produkta mārketings
bieži ir izšķirošie kompostēšanas jautājumi. Gan ražotāji, gan lietotāji ir vienisprātis, ka pastāvīga organisko atkritumu
pārstrāde pieprasa skaidrus noteikumus
par to, kas ir derīgs pārstrādei un kā
tas būtu kontrolējams. Laba kvalitātes
garantijas programma nenoliedzami palielinātu organisko atkritumu pārstrādi.
Pēdējos gados veiktie mārketinga
pētījumi liecina, ka visi komposta
lietotāji pieprasa noteiktas kvalitātes
produktu, ko pārrauga neatkarīgas
organizācijas. Tādēļ kompostēšanai un
atkritumu savākšanai ir jāiet roku rokā
ar kvalitātes garantijas sistēmas izstrādi.
Gala produkta kontrole tiek apvienota
ar kompostēšanas procesa pārraudzību.

Bioloģiski
sadalošos atkritumu
apsaimniekošana
Latvijā

Organisko atkritumu kompostēšana
galvenokārt notiek zemnieku saimniecībās un piemājas dārzos, kur netiek kontrolēta gala produkta kvalitātes rādītāji.
Līdz ar to iespējama dažādu infekciju
slimību izplatīšanās. Nelieli eksperimentāli kompostēšanas lauki 80-tajos
gados tika izveidoti zvejnieku kolhozos, kur kompostēja dažādas izcelsmes
zivju pārstrādes atkritumus, izmantojot
speciālas mikroorganismu asociācijas.
90-tajos gados, arī pielietojot speciāli
izveidotas mikroorganismu asociācijas,
cieto atkritumu izgāztuvē „Getliņi-2”
tika uzsākta organisko atkritumu kom-

postēšana. Gala produktam tika noteikti
kvalitātes ķīmiskie un mikrobioloģiskie
rādītāji. Tie bija labi.
Jau vairākus gadus notiek organisko
atkritumu kompostēšana Madonas rajonā, Lazdonā. Galaprodukta kvalitātes
ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji
atbilst kvalitātes standartiem, kā rezultātā produkts ir sertificēts. Vislielākās
problēmas ir tādu organisko atkritumu
kompostēšanā, kā: bioloģiskās dūņas,
putnu mēsli, u.c., kuri ir bagāti ar patogēno un nosacīti patogēno mikrofloru.
Šodien, kad Latvijā uzliesmojušas
tādas infekcijas slimības, kā difterija,
dizentērija, cūciņas, u.c., minēto organisko atkritumu kompostēšana prasa ļoti
rūpīgu un specifisku pieeju, kas daļēji
atšķiras no klasiskajā mikrobioloģijā
aprakstītajiem procesiem. Šajos kompostēšanas procesos ieteicams pielietot
speciālas mikroorganismu asociācijas,
kuras būtu ar antagoniskām īpašībām
attiecībā pret iespējamajiem nosacītajiem un patogēniem mikroorganismiem.
Galaprodukts noteikti jāpārbauda bakterioloģiski un jāsaņem sertifikāts par
tā kvalitāti un tikai tad to var realizēt.
Projekta „Uzglabā atkritumus
atbildīgi” Reģ. Nr. 1-08/106/2014
ietvaros informācija sagatavota
sadarbībā ar biedrību „ Latvijas
Zaļā Josta”.

Pieņem ieteikumus pašvaldības apbalvojumiem

No 5. līdz 19.oktobrim Skrundas
novada pašvaldībā gaida ierosinājumus
no iedzīvotājiem gadskārtējai balvas
piešķiršanai.
Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli piešķirs
apbalvojumus – Goda balvu un Pateicības rakstu. Apbalvojumu pasniegšanas
mērķis ir rosināt Skrundas novada iedzīvotājus, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi, radoši,
iesaistīties novada sabiedriskās dzīves
norisēs, kā arī dot lielāku ieguldījumu
Skrundas novada izaugsmē.
Skrundas novada domes apbalvojums
tiek piešķirts fiziskām un juridiskām
personām.

NĪKRĀCE

strukturēšanas piedevas, iespējams
veidot plašu substrātu sortimentu stādu
audzēšanai, dekoratīviem augiem un
citām augu audzēšanas vajadzībām.

Lauksaimniekiem
Tiks sniegts atbalsts kūtsmēslu krātuvju būvniecībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka tiks sniegts atbalsts jaunu
kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei. Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu
to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.
16. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības
programmas pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” lauku
saimniecībām notiks no 2014.gada 17.oktobra līdz 19.novembrim.
Kopējais publiskais finansējums pasākumam ir 2 000 000 EUR,
projektu īstenošanas vieta - visa Latvijas teritorija. Iesniegto projektu
īstenošanas beigu datums ir 2015.gada 1.jūlijs.
Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana
Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2014.gada 31.oktobra līdz
1.decembrim. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību,
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma 5.kārtas
ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu
nomaiņa. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir 2015.gada
15.augusts.
Zaļināšana
Pēc ES regulas no 2015. gada tiks ieviests jauns maksājums par
klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas
maksājums, kas būs cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu
(VPM). Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs
jāievēro zaļināšanas prasības. Lūdzu, iepazīstieties ar šīm prasībām,
lai nepieciešamības gadījumā saimniecībā nodrošinātu atbilstošu
sējumu struktūru. Ja tas netiks darīts, zaļināšanas maksājums tiks
samazināts vai netiks izmaksāts.
Lai atbilstoši nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, pieteikšanās uz
platību maksājumiem elektroniski, sākot ar 2015.gadu, būs obligāta.
Lūgums reģistrēties par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas
klientu jau tagad!
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Skrundas novada apbalvojumi: Goda
balva un Goda raksts (turpmāk tekstā
Goda balva) – augstākais Skrundas
novada domes apbalvojums, ko piešķir
par sevišķiem nopelniem novada labā
par mūža ieguldījumu darbā un atbalstu
Skrundas novadam,
Pateicības raksts – Skrundas novada
domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par
sadarbību ar Skrundas novada domi.
Ierosinājumus par Skrundas novada
domes apbalvojuma piešķiršanu var
iesniegt Skrundas novada pašvaldībā.
Izvirzīt apbalvojamo personu var jebkura persona, Skrundas novada domes
pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

un organizācija, citi pilsētā un novadā
esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas
un sabiedriskās organizācijas, Skrundas
novada domes komisijas un komitejas.
Iesniedzot ierosinājumu, lūdzam norādīt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, dzīves vietu, ieņemamo
amatu vai nodarbošanos; iesniedzēja
– juridisko statusu vai fiziskās personas
vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un
dzīvesvietu; klāt pievienojiet rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz pamatojums
un izvirzītās personas sasniegumu un
nopelnu apraksts.
Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai
Pateicības raksta piešķiršanu, tiks vērtēta
kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā akti-

NĪKRĀCE
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vitāte, brīvprātīgā iniciatīva; ieguldījums
kultūras, izglītības un saimnieciskajā
darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;
pozitīva novada tēla veidošana un
novada vārda popularizēšana; profesionālā darbība; mūža ieguldījums un īpaši
nopelni; varonība ekstremālās situācijās;
citi īpaši nopelni.
Ierosinājumus par apbalvojuma
piešķiršanu var iesniegt Skrundas
novada pašvaldībā no 5. līdz 19.
oktobrim. Balvas pasniegšanas
noteikumi un iesnieguma veidlapa
atrodama www.skrundasnovads.
lv sadaļā PAŠVADĪBA, sadaļā
NOLIKUMI.
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2014.gada 3.oktobris

2014.gada 15.septembra domes ārkārtas sēde
Dome nolēma grozīt Skrundas novada domes 27.02.2014. sēdes (prot.
Nr.3, 7.§) lēmuma „Par piedalīšanos
projektos” 2.1. punktu. Tāpat tiks grozīts
Skrundas novada domes 27.02.2014.

sēdes (prot. Nr.3, 7.§) lēmuma „Par
piedalīšanos projektos” 2.2. punkts.
Dome ņems no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmumu 3 290 689.52 EUR
(trīs miljoni divi simti deviņdesmit

Administratīvie
jautājumi

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,
jaunu nosaukumu piešķiršana” 6.punktu.
Dome grozīja Rudbāržu pagasta
padomes 20.04.2009. sēdes (prot. Nr.5,
11.§) lēmuma „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu, jaunu nosaukumu
piešķiršana” 8.punktu.
Dome grozīja Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. (prot. Nr.2, 1.§)
lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” 2.punktu.
Dome grozīja Nīkrāces pagasta padomes 24.02.2009. (prot. Nr.2, 1.§)
lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” 5.punktu.
Dome grozīja Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes
(prot Nr.1, 13.§) lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanos” pielikuma 2.punktu.
Dome grozīja Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 25.01.2007. sēdes
(prot Nr.1, 13.§) lēmuma „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanos” pieliku-

tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi
euro, piecdesmit divi centi) apmērā,
t.sk. 2014.gadā nepieciešamā summa ir
420 000.00 EUR (četri simti divdesmit
tūkstoši euro, nulle centi), 2015.gadā –

2 870 689.52 EUR (divi miljoni astoņi
simti septiņdesmit tūkstoši seši simti
astoņdesmit deviņi euro, piecdesmit
divi centi) projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./
APIA/SM/025 „Ventas un Liepājas ielu
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(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas
novadā” īstenošanai uz kredīta atmaksas
termiņu 25 gadi ar Valsts Kasē noteikto
procentu likmi, aizņēmuma atmaksu
garantējot ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, aizdevuma pamatsummas atmaksu
uzsākot ar 2016.gada martu.

2014.gada 25.septembra domes sēde
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4/2014 “Grozījumi 2014.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1/2014 „Skrundas novada pašvaldības
2014.gada budžets””
.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas
vidējā termiņa programmu 2014.-2016.
gadam un noteica, ka programma ir
precizējama katru gadu atbilstoši faktiski
pieejamajam finansējumam kārtējam
gadam.
Dome noteica, ka Skrundas novada
pašvaldība autoceļu ikdienas uzturēšanai
izmanto Ministru kabineta 2010.gada
09.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli” specifikācijas.
Dome grozīja Rudbāržu pagasta padomes 20.04.2009. sēdes lēmuma „Par

Būvvaldē septembrī lemtais
Būvniecības pieteikumi
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Saimniecības ēkas rekonstrukcija par kūti
LIEPNIEKI Rudbāržu pagastā

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Saimniecības ēkas būvniecība
SMILGAS Skrundas pagastā

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecīIzdot plānošanas un
ba Mazā ielā 2, Skrundā
arhitektūras uzdevumu
Garāžas rekonstrukcija un noliktavas būvniecība,
Izdot plānošanas un
O.KALPAKA RUDBĀRŽU PAMAMTSKOLA, arhitektūras uzdevumu
Rudbārži
Baznīcas būvniecība
BERGI, Rudbāržu pagastā

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

20 KV GVL A6302 (33-68), A64 (101-121), N654
Izdot plānošanas un
UN N6036 rekonstrukcija Nīkrāces pagastā
arhitektūras uzdevumu
Divu kūts ēku (kad. nr. 6282 008 0058 008 UN
Izdot plānošanas un
6282 008 0058 009) un noliktavas (kad. nr. 6282 008 arhitektūras uzdevumu
0058 020) rekonstrukcija
STARI Rudbāržu pagastā
Būvprojekti
Malkas šķūņa būvniecība Amatnieku iela 3,
Skrundā

Akceptēt projektu

Elektroapgādes rekonstrukcija Rudbāržu un SkrunAkceptēt projekta izdas pagastā Skrundas novadā
maiņas
0,4kV GVL rekonstrukcija “Lēnu kalte”, Nīkrāces
pagastā Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Elektroapgādes rekonstrukcija Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija
Akceptēt projekta izKalēju iela 22,Skrunda
maiņas
Kopmītnes fasādes vienkāršotā renovācija, SkrunAkceptēt projekta izdas Profesionāla vidusskola „Pumpuri” Skrundas maiņas
pagastā, Skrundas novadā
Lauksaimniecības skolas fasādes vienkāršotā renoAkceptēt apliecinājuma
vācija, Skrundas Profesionāla vidusskola „Pumpuri” karti
Skrundas pagastā, Skrundas novadā
Sporta zāles fasādes vienkāršotā renovācija, SkrunAkceptēt apliecinājuma
das Profesionāla vidusskola „Pumpuri” Skrundas karti
pagastā, Skrundas novadā
Izglītības iestādes fasādes vienkāršotā renovācija,
Akceptēt apliecinājuma
Skrundas profesionāla vidusskola „Pumpuri” Skrun- karti
das pagastā, Skrundas novadā
Traktorapmācibas darbnīcu fasādes vienkāršotā
Akceptēt apliecinājuma
renovācija, Skrundas profesionāla vidusskola „Pum- karti
puri” Skrundas pagastā, Skrundas novadā
Angāra fasādes vienkāršotā renovācija, Skrundas
Akceptēt apliecinājuma
profesionāla vidusskola „Pumpuri” Skrundas pagastā, karti
Skrundas novadā
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija
Akceptēt apliecinājuma
Kalēju iela 9, Skrunda
karti
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
Amatnieku iela 35, Skrunda
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RAŅĶI

ma 5.punktu.
Dome grozīja Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 26.02.2009. sēdes
(prot. Nr.2, 8.§) lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos” 2.1.punktu.
Dome grozīja Skrundas novada domes 28.07.2011. sēdes (prot. Nr.2, 8.§)
lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos” pielikuma 1.punktu.
Dome grozīja Skrundas novada domes
29.05.2014. sēdes (prot. Nr.6, 18.§)
lēmumu „Par zemes ierīcības projekta
lietas apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Lejas Līdumnieki”, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā”.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības amatu saraksta izmaiņas.
Finansējuma avots – izglītības iestāžu
darba algas ekonomijas fonds, saskaņā
ar izglītības iestāžu tarifikācijām.
Dome izdarīja Skrundas novada
pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā
Skrundas novada pašvaldībā aprēķina
un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” grozījumus.
Dome izdarīja Skrundas novada
pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 ,,Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus obligātā
pirmsskolas vecuma izglītojamajiem,
vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs” grozījumus.
Dome apstiprināja Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš”
nolikumu.
Dome apstiprināja Skrundas novada
interešu izglītības jautājumu, programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales kārtības komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Gunta Stepanova (Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja), komisijas priekšsēdētājas vietniece
- Elīna Linkovska (Skrundas novada
interešu izglītības metodiķe), komisijas
locekļi - Inga Flugrāte (Skrundas novada

pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja),
Loreta Robežniece (biedrības ,,Curonica” valdes priekšsēdētāja), Osvalds
Sulojevs (Skrundas Profesionālās vidusskolas meistars).
Dome piešķīra Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai
apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 20.10.2014. līdz 12.11.2014. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētājas
pienākumus izpildīs viņas vietnieks
Aldis Zalgauckis, nosakot atlīdzību
30% apmērā no Alda Zalgaucka amata
darba algas.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome bezstrīdus kārtībā piedzīs
termiņā nenomaksātos nodokļus un
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, no 4 personām Skrundas novadā.
Dome līdz 07.11.2014 nodod Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Kurzemes reģionālam centram (adrese
- Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas novads) bezatlīdzības lietošanā telpas Nr. 5,
13, kopējā platība 18.6 m2 (Kalēju ielā
4, Skrundā, Skrundas novadā) dienesta
darbības nodrošināšanai.
Dome piešķīra zemes vienībai 0.4083
ha platībā un uz zemes vienības esošam
angāram-noliktavai adresi - Vakara
iela 5A, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Kazaiši”
Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome sadalīja saimniecību „Saulītes”
Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes
vienībai 0.8 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Saulīši”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324. Zemes gabala lietošanas mērķis – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību „Rudbāržkalns” Rudbāržos.
Dome piešķīra jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam Nīkrāces
pagastā (platība 22.14 ha) nosaukumu
„Vecspailes”. Zemes vienības lietošanas

mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome uzņēma bilancē un ierakstīja
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
dzīvokli „Saulstari”-17, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā.
Dome precizēja un noteica Skrundas
novada pašvaldībai piekritīgo un piederīgo zemes vienību platības.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Graudu
ielā 6, Rudbāržos, ar nosacīto cenu EUR
1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro,
nulle centi).
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Poriņi
1” Rudbāržu pagastā zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome izveidoja ēku īpašumu un
ēkai „Darbnīcas caurlaides ēka”, kura
atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības, piešķīra adresi Graudu iela 2,
Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324, kā arī noteica 0.04
ha lielu zemes vienību minētās ēkas
uzturēšanai.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 2 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 2 personām piešķīra dzīvokli, slēdzot īres
līgumu uz sešiem mēnešiem, savukārt 1
personai atļāva mainīt dzīvokli, slēdzot
īres līgumu uz vienu gadu. Ar 1 personu
dzīvokļa īres līgums netika pagarināts,
slēdzot vienošanos par parādu nomaksu
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” un tika noteikts, ka dzīvoklis
jāatbrīvo viena mēneša laikā no Domes
lēmuma pieņemšanas dienas.
Ar 5 personām dzīvokļa īres līgumi
tika pagarināti.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome atļāva SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” slēgt īres līgumus ar personām pēc pievienotā saraksta: Kušaiņu
iela 2-6, Kušaiņu iela 4-10, Torņa iela
2-6, Torņa iela 2-23.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Tikšanās ar uzņēmējiem

24. oktobrī pl.10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas novada pašvaldība aicina novada
esošos un topošos uzņēmējus uz informatīvu tikšanos.
DARBA KĀRTĪBA
9.45-10.00
Reģistrēšanās, kafija
10.00-11.00
Lauku atbalsta dienesta pārstāvji Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Ģirta
Oša vadībā informēs par “Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam” pasākumiem un aktivitātēm, kā arī atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbildēs uz interesentu jautājumiem.
11.00-11.30
„Attīstības finanšu institūcija Altum” informēs par iespējām, ko esošajiem un topošajiem uzņēmējiem sniedz
ALTUM īstenotās valsts atbalsta programmas.
Šobrīd ALTUM piedāvā kopumā septiņas uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmas, kas paredzētas
gan iesācējiem biznesā un jauniem projektiem, gan pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu biznesu un celt konkurētspēju. Vairākas programmas paredzētas lauksaimniekiem.
Seminārā varēs uzzināt arī par jaunumiem ALTUM piedāvājumā – MVU mikrokreditēšnas programmu
un MVU izaugsmes aizdevumu programmā ieviestajām aizdevumu procentu maksājumu subsīdijām un
garantijām.
11.30-12.00
Bankas Citadele Saldus filiāles vadītāja p.i. Evija Stūrmane un uzņēmumu apkalpošanas menedžere Mārīte Daga informēs par finanšu risinājumiem, kas palīdzēs atvieglot uzņēmuma ikdienu un sasniegt arvien
labākus darbības rezultātus.
Bankas Citadele mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, un esam vairākkārtīgi pārliecinājušies, ka uzņēmumiem ir svarīgi, lai banka spēj piedāvāt konkrētajai situācijai piemērotu finansējuma modeli,
nevis tipveida finanšu risinājumu. Tādēļ uzņēmumu apkalpošanā īstenojam individuālu pieeju un vienmēr
iedziļināmies katrā situācijā, ko ir augstu novērtējuši arī mūsu klienti.
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No 1. līdz 7.oktobrim Skrundas kultūras nama
amatiermākslas kolektīvi atklāj sezonu.

Aicinām jaunus dalībniekus! Skrundas kultūras nama 2014./ 2015. sezonas amatiermākslas kolektīvi.
KOLEKTĪVS

DIENA

LAIKS

VIETA

Bērnu vokālais ansamblis

Trešdienās

17:30

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

Pirmdiena
Ceturtdiena

18:00
17:00

Lielā zāle

Liene Krūmiņa

Sieviešu vokālais ansamblis
ROMANCE

Pirmdiena

18:00

Mazā zāle

Guna Pavilaite

Amatierteātris SAAN

Trešdiena

18:00

Lielā zāle

Anda Birzniece

Vīru vokālais ansamblis
VECIE ZĒNI

Ceturtdiena

18:00

Saimes istaba

Viesturs Meļķis

Otrdiena

19:30

Lielā zāle

Agris Sīlis

Senioru deju kolektīvs VIRŠI

Otrdiena

18:30

Lielā zāle

Agris Sīlis

Jauniešu deju kolektīvs TIKAI TĀ!

Piektdiena

19:00

Lielā zāle

Dita Ņuņēvica

Skrundas audējas

Katru darba dienu

9:00

3.stāvs

Anna Skarpa

Senioru koris NOVAKARS

Otrdiena
Piektdiena

16:00

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

Jauniešu teātris

Piektdiena

15:00

3. stāva zāle

Anda Birzniece

Sieviešu koris SONANTE

Ceturtdiena

19:00

Lielā zāle

Laimdota Mūrniece

Bērnu popgrupa BUMS

Otrdiena

17:30

Levitas Tuleiko
modes deju grupas:
1.-4.klase
Pirmsskolas vecums 5.-6.gadi
5.-7.klase
8.-10.klase
Esences
Zumba

Piektdiena

Lielā zāle

Guna Pavilaite

Lielā zāle

Levita Tuleiko

15:00 -16:00
16:00 - 17:00
17:00 -18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

Septembris Skrundas novada jauniešiem bijis notikumiem bagāts. Mēneša sākumā devāmies divu dienu pārgājienā „Vēsturei
pa pēdām”, kura laikā jaunieši apguva prasmes orientēties apvidū, veica dažādus uz sadarbību vērstus uzdevumus, kā arī nodevās
sportiskām aktivitātēm un uzzināja vairāk par Padomju armijas militāro mantojumu - pamesto armijas pilsētu.
Skrundas jauniešu centra telpās visu mēnesi notika virtuālās sporta spēles, kuru laikā ikviens centra apmeklētājs, izmantojot
mūsdienu tehnoloģijas, varēja izmēģināt spēkus dažādos sporta veidos.
Jaunieši darbojās vairākās radošajās darbnīcās - apguva dekupāžas tehniku uz auduma izstrādājumiem, kā arī lēja sveces un
veidoja dāvanu maisiņus. Kāds savu darbiņu nolēma dāvināt savai mīļākajai skolotājai, kāds - savai vecmāmiņai.
Brīvprātīgie jaunieši septembrī vadīja vairākas rotaļu pēcpusdienas bērniem, šādi dodot iespēju jaunietim iejusties pasākuma organizatora un vadītāja lomā. Bērnu rotaļu pēcpusdienas izvērtās par sirsnīgiem pasākumiem, kuru laikā mazajiem
Skrundas jauniešu centra apmeklētājiem jaunieši bija sagatavojuši dažādus pārsteigumus, aicinot doties rotaļās, spēlēt spēles
un izpausties radoši. Pateicoties bērnu dienu radošajām nodarbībām, jauniešu centrā izveidota mini izstāde ar bērnu darbiem
par tēmu „Dinozauri”.
Septembris noslēdzās ar vēstures izziņas dienu un Iespējamo misiju. Skrundas novada jaunieši pieņēma izaicinājumu un
devās „Iespējamā misijā” Vecrīgā, lai pilsētvidē veiktu dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, apgūtu prasmes strādāt grupā, kā
arī izzinātu savu spēju robežas gan izziņas procesā neierastā vidē, gan stresa situācijās, kad jāpieņem kopīgi lēmumi šķietami
neiespējamas situācijas risināšanā, kā arī lai uzlabotu komunikācijas prasmes, iesaistot uzdevumu izpildē uz ielas sastaptus ļaudis.
Savukārt 30.septembra pēcpusdienā Skrundas novada jaunieši piedalījās vēstures izziņas dienā. Pasākuma dalībniekiem
bija iespēja klausīties stāstus par vēsturi un karavīriem, kas cīnījušies par Latvijas brīvību, apskatīt dažādus gan militāros,
gan sadzīves priekšmetus, kurus izmantojuši karavīri 1. pasaules kara un Brīvības cīņu laikā. Pasākuma dalībnieki iejutās
arī jaunkareivja lomā, apgūstot ierindas mācību un izmēģinot savu precizitāti šaušanā un mācību granātas mešanā. Pasākums
noslēdzās ar dienas laikā gūto zināšanu pārbaudi viktorīnā un jaunkareivja šķēršļu joslu. 9 komandu konkurencē uzvaru izcīnīja
komanda „Kalpaks un viņa draugi”.
Teksts - Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes
lietu speciāliste
Skrundas novada pašvaldības projekts ”Esi piederīgs un aktīvs!”
īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros!

Skaistu laulības jubileju svinējuši Marija un Ģirts Valdis Tožes
Tik daudz ir kopā piedzīvots,
Un dejots, smiets un dziedāts,
Un skumjos novakaros izsāpēts.
Tik daudz ir mīļu brīžu ziedots
Un pretī saņemts laimes glāsts.
Jums pieder rimti saules gadi
Un tuvums tāds, ko vārdos neizteikt.
kt.
Sveicam jubilārus! Vēlam stipru veselību un dzīvot prieku!
Es gribu, lai mana mūža sekundes
Tava sirds skaita krūtīs…
Septembrī Skrundas Dzimtsarakstu nodaļā laulības reģistrējuši 7 pāri,
četri no tiem – mūsu novada iedzīvotāji. Lēnu Romas katoļu draudzē laulību
noslēdzis 1 pāris
Apsveicam jaunās ģimenes!
Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājusi meitenīte Maija un puisītis
Ralfs Ernests.
Apsveicam vecākus un vēlam mīlestību un laimi, mazulīšus lolojot!

8.oktobrī pl.17.30 Skrundas alternatīvajā aprūpes dienas centrā pirmā
pērļošanas nodarbība Emīlijas Seklītes vadībā.
9.oktobrī pl.13.00 Skrundas alternatīvajā aprūpes dienas centrā pirmā
tikšanās pie tējas tases pieaugušajiem (pensionāriem un bezdarbniekiem),
kuri vēlas piedalīties radošajās nodarbībās Daces Saulgriezes vadībā. Tālrunis informācijai 63321311.
15.oktobrī pl.19.00 Skrundas kultūras namā komēdija pēc Sergeja Belova darba motīviem ”Sieviņa uz stundu vai kafija diviem”. Lomās: Dainis
Porgants, Jūlija Ļaha un Jānis Jarāns. Biļešu cena - EUR 5, 6 un 8. Biļešu
iepriekšpārdošana Skrundas bērnu bibliotēkā.
17.oktobrī pl.16.00 Skrundas kultūras namā Skrundas pilsētas un pagasta
Senioru pēcpusdiena. Dalības maksa - 2 EUR. Līdzi ņemt groziņu. Pieteikšanās 13.oktobrī no 11.00 - 13.00 Skrundas kultūras namā vai pa t.63331556.
17. un 31.oktobrī Skrundas alternatīvajā aprūpes dienas centrā pēdu
aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
18.oktobrī pl.21.00 Skrundas kultūras namā diskotēka KURŠI. Galdiņu
rezervācija pa t. 63331556. Ieeja no pl.21.00 -21.30 EUR 2.50, pēc tam ieeja
– EUR 3.00. Dzimšanas un vārda dienas gaviļniekiem, uzrādot apliecinošu
dokumentu, ieeja EUR 1.50.
25.oktobrī no pl.10.00 Skrundas kultūras namā Skrundas novada amatierteātru skate. Ieeja bez maksas. Sīkāka informācija pa t. 63331556.
No 27. - 31.oktobrim Skrundas kultūras namā atvērto durvju nedēļa.
Katram interesentam būs iespēja ieskatīties amatiermākslas kolektīvu un
kultūras nama administrācijas darbā. Sīkāka informācija pa t.63331556.
Alternatīvās aprūpes dienas centrā katru ceturtdienu pl.17.15 notiek
datorgrafikas nodarbības, kuras vada Leo Lepe, kā arī ir iespēja pieteikties
pie masieres Tijas Timofejevas pa t.28250632.

Raņķos

Jauniešu aktivitātes septembrī

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo

Notikumu kalendārs

Skrundā

Vadītājs

Bērnu deju kolektīvs
JAUTRAIS DANCIS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
MEŽĀBELE

2014.gada 3.oktobris

10.oktobrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē pensionāru vakars „Tinu gadus
kamolā”. Vakara gaitā sveiksim jaunos pensionārus - Mirdzu Blumfeldi,
Aiju Vītolu, Astrīdu Virdzenieci, Ilgvaru Janševski, Jāni Breici, Maigoni
Muzikantu. Līdzi - nelielu groziņu, jautru garastāvokli un tikšanās prieku.
Vēlams pieteikties pie A.Zemes (26568403) vai pagasta pārvaldē.
17.oktobrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē viesosies Nīkrāces amatierteātris „Brinida” ar A.Niedzviedža lugu „Viņa ir īstā, muterīt”. Režisore
- Inga Ezeriete.
21.oktobrī pl.16.00 Raņķu pasākumu zālē Gardēžu kopas tikšanās. Šai
reizē tiks gatavoti āboli dažādos veidos. Mīļi gaidīti mūsu pulkā tie, kuriem
virtuvē patīk gatavot ēst un eksperimentēt. Sīkāka informācija pie A.Zemes.
28.oktobrī pl.11.00 Raņķu pasākumu zālē gaidām gan lielus, gan mazus
uz Ābolu balli. Būs mīklas un atrakcijas par un ap āboliem, ābolu ēšanas
sacensības, tautasdziesmas un citas jautras izdarības. Katram, kurš piedalīsies pasākumā, līdzi jāņem ābolu gardums – našķis.
Raņķu amatiermākslas kolektīvi atsāk jauno sezonu un gaida savā
pulkā jaunus dalībniekus. Raņķu folkloras kopa – pirmā tikšanās 8.oktobrī
pl.16.00 Raņķu pasākumu zālē,vadītāja - Zenta Dene. Raņķu amatierteātris
– pirmā tikšanās 8.oktobrī pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē, režisore - Raimonda Vilmane.

Rudbāržos

17.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu k/n pensionāru saiets. Pieteikties līdz
13.oktobrim pie kultūras darba organizatores pa t.28651944.

Nīkrācē

Oktobrī Nīkrāces saieta namā aplūkojamas Kārļa Dazarta gleznas
pasteļtehnikā.
9.oktobrī pl.17.00 Nīkrāces saieta namā sezonu atsāk sieviešu vokālais
ansamblis “Diantus”. Laipni tiek gaidītas jaunas dalībnieces.
18.oktobrī pl.16.00 Nīkrāces atpūtas centrā Nīkrāces pagasta Senioru
pēcpusdiena kopā ar amatiermākslas kolektīviem no Medzes un Vaiņodes.
Dalības maksa – 3 EUR. Pieteikties saieta namā pie Ingas Ezerietes vai pa
t.22470402.
No 27. - 31. oktobrim Nīkrāces saieta namā pl.10.00 skolēnu brīvlaika
Rudens radošās darbnīcas.

NVA aicina darba devējus
veidot subsidētās darba
vietas jauniešiem
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) „Jauniešu garantijas” ietvaros uzsāk atbalsta pasākuma
„Subsidētā darba vieta jauniešiem
bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanu
un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas,
biedrības vai nodibinājumus - pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā
subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā
no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir
grūtāk nekā citiem atrast darbu.
Detalizētāka informācija par
pasākumu pieejama NVA filiālēs
un NVA mājaslapas (www.nva.
gov.lv ) sadaļā „Darba devējiem”
„Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (Pasākumi
noteiktām personu grupām)”.

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.

Mūžībā pavadīti
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas
dati

STEFANIDA NEMIRO

18.11.1929.
„Sidrabes”, Laidu pag.,
Kuldīgas nov.

30.08.2014.

JURIS PAURIS

15.05.1947.
Ziedu iela 1-8, Nīkrāces
pag., Dzelda, Skrundas nov.

05.09.2014.

ALMA LANGE

11.10.1933.
„Teņņumi”, Skrundas
pag., Skrundas nov.

10.09.2014.

LĪNA LANGE

09.12.1951.
Kalnu iela 1-18, Nīgrandes pag., Saldus nov.

25.07.2014.

ANNA VĪTOLA

05.08.1923.
„Ramati”, Rudbāržu pagasts, Skrundas nov.

19.09.2014.

16.08.1942.
Dārza iela 1-1, Skrunda

19.09.2014.

22.05.1942.
„Ostnieki”, Rudbāržu
pag., Skrundas novads

22.09.2014.

IMANTS ĀBOLS
LĪVIJA BARANOVA

