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Labdien, lasītāj!

Aldis Balodis, deputāts,
biedrības „Divpadsmit Kalēji”
valdes priekšsēdētājs

Kā vēja spārniem aiztraukusies
karstā, bet ļoti īsā vasara. Gribētos,
lai siltais laiks vēl turpinātos, bet
tas nav mūsu spēkos iejaukties
dabas procesos.
Klāt septembris, ir sācies jauns
darba un zināšanu apguves
posms. Uz ielām jūtama daudz
lielāka rosība. Vecāki atgriezušies
no atvaļinājumiem, bērni no
nometnēm.
Otro gadu pēc kārtas man ir dota
tā iespēja apsekot un novērtēt
Skrundas novada izgl ītības
iestādēs paveikto. Kā jau visā
valstī, arī Skrundas novada
pašvaldības izglītības iestādēs
ir vēl daudz darāmā. Naudas
trūkuma dēļ izglītības iestāžu darbs
tiek paralizēts. Gribu uzslavēt
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolu,
kuras attīstībā tiek ielikts ļoti
liels darbs. Skolas kolektīvs ar
dažādām metodēm cenšas panākt
labvēlīgu rezultātu, kurš ilgtermiņā
atsauksies uz vēsturiskās skolas
ēkas saglabāšanu. Patīkamas
pārmaiņas ir ieguvusi arī Skrundas
vidusskola. Skolas apkārtne ir
ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu.
Pie ēkas ir izveidota jauna auto
stāvvieta. Cerams, ka arī Skrundas
pirmsskolas izglītības iestāde
„Liepziediņš” tuvākajā nākotnē
iegūs jaunu izskatu, jo tiek plānots
apjomīgs projekts. Pateicoties
pašvaldības budžetā ieplānotiem
līdzekļiem, ir sakārtoti gājēju
celiņi, kā arī skvērs pie Skrundas
pulksteņa.
Vēlos arī pateikties daudzdzīvokļu
biedrības „Divpadsmit
Kalēji” apsaimniekotās mājas
iedzīvotājiem par atsaucību un
sapratni. Arī biedrība „Divpadsmit
Kalēji” cenšas iesaistīties
Skrundas pilsētas labiekārtošanā,
kā arī vides sakopšanā. Mums
vēl ir dažas nerealizētas projektu
ieceres, kuras mēs tuvākajā laikā
centīsimies izpildīt.
Ir sākusies jauna rudens sezona,
lai mums visiem tā ir veiksmīga,
labām emocijām bagāta. Apsveicu
arī visus Skrundas pilsētas un
novada iedzīvotājus ar autoceļa
projekta A9 būvdarbu uzsākšanos.
Tā būs vēl viena vieta, kas vēstīs
par novada sakārtotību ikvienam,
kas brauks pa šo šoseju.

SKRUNDA

Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2014.gada 5.septembris

A9 rekonstrukcija Skrundā tomēr būs
Kas lēni nāk, tas labi nāk! – tā šodien var teikt par plānoto Ventas un
Liepājas ielas (autoceļa A9) posma
rekonstrukciju Skrundā. Pēc ilgstošas
būvdarbu konkursa rezultātu apstrīdēšanas 26.augustā Iepirkumu uzraudzības birojs ir pieņēmis lēmumu
atļaut Skrundas novada pašvaldībai
slēgt būvdarbu līgumu ar izvēlēto
pretendentu SIA „Saldus ceļinieks”,
tādējādi apliecinot, ka iesniegtās
sūdzības bijušas nepamatotas, un
vērienīgā tranzīta ielas rekonstrukcija
var sākties.
Projektu „Ventas un Liepājas ielu
(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas
novadā” Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējuma saņemšanai pašvaldība iesniedza LR Satiksmes ministrijai
jau 2012.gada sākumā un guva atbalstu. Līdz 2013.gada 2.ceturksim tika
izstrādāta visa tehniskā dokumentācija
būvdarbu konkursa rīkošanai, taču būvnieku sūdzību dēļ konkursa rezultātu
apstiprināšana ieilga līdz 2014.gada
augustam. Ja pēdējā būvdarbu konkursa
rezultātu apstrīdēšana būtu atzīta par
pamatotu, tad projektu vairs nevarētu
īstenot laika trūkuma dēļ. Neskatoties
uz minētajām grūtībām, šosejas rekonstrukcija 2,071 km garumā (posmā no
Ventas tilta līdz pilsētas robežai) tiks
uzsākta jau šoruden. Projekta gaitā
mums pazīstamais šosejas posms iegūs
pilnīgi jaunu veidolu: rekonstrukcijas
laikā paredzēta ceļa seguma izbūve,
pazemes komunikāciju pārbūve, lietusūdens kanalizācijas izbūve, elektrotīklu

28.augustā Nellija Kleinberga paraksta būvdarbu līgumu ar SIA Saldus ceļinieks valdes locekli Gintu Karolu.
pārbūve, gājēju un veloceliņu izbūve un
izveide, apzaļumošana, ceļa aprīkojuma
uzstādīšana, ar rekonstruējamo posmu
saistīto krustojumu pārbūve, kas būtiski
uzlabos satiksmes drošību.
Būvdarbu veicējs - SIA Saldus
ceļinieks par kopējo summu EUR
3657928,83 (t.sk. PVN 21%), būvuzraudzību nodrošinās SIA Firma L4,
autoruzraudzību – SIA PROJEKTS 3.
Projekta kopējās izmaksas ir 3,7 miljoni EUR, no kurām Eiropas Reģionālās
attīstības finansējums EUR 2349182,59,
valsts budžeta dotācija EUR 117474,79
un pašvaldības līdzfinansējums EUR
1246367,31.

Paliekam videi draudzīgāki

Būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis saņem jaunā elektromobiļa atslēgas.
3.septembrī Skrundas novada pašval- tieši par elektromobiļu iegādi tika piedības ēkas pagalmā ieripoja divi jauni ņemts galvenokārt tādēļ, ka līdz nullei
elektromobiļi. Viens ir paredzēts Skrun- tiks samazināti kaitīgie izmeši un elekdas novada pašvaldības struktūrvienībai tromobiļa ekspluatācijai pa Skrundas
– būvvaldei, kurā ietilpst būvvaldes va- novadu ir vislielākā perspektīva. Ar
dītājs, arhitekts un būvinspektors. Līdz vienu uzlādi ir pietiekami vidējam dienas
šim šai struktūrvienībai nebija dienesta nobraukumam (100 km). Salīdzinot ar
auto. Darba vajadzībām galvenokārt tika degvielas izmaksām, iekšdedzes motoru
izmantoti personīgie auto. Ar otru elek- degvielas izmaksas uz100 km svārstās
tromobili brauks bāriņtiesas darbinieki, no 10 – 15 EUR, bet 100 km veikšana
jo arī šī struktūrvienība izmanto privāto ar elektromobili izmaksā tikai ap 3,00
transportlīdzekli pašvaldības autonomo EUR, kā arī šo auto vienmēr var uzlādēt
funkciju pildīšanai - pārsvarā bērnu vai no „parastās rozetes”.
citu rīcībnespējīgu personu tiesību un
Projektā noteikts, ka katra iegādātā
tiesisko interešu aizsardzībai un nodro- elektromobiļa nobraukumam viena gada
šināšanai.
laikā ir jābūt 24000km.
Lai iegādātos šādus auto, Skrundas
Skrundas novada pašvaldība 2014.
novada pašvaldība piedalījās Klimata gada 20.jūnijā veica iepirkuma procepārmaiņu finanšu instrumenta finansēto dūru, kurā uzvarēja SIA „Moller Auto
projektu iesniegumu atklātā konkursā Latvia” ar marku un modeli - Volkswa„Siltumnīcefekta gāzu emisijas sama- gen Up! par kopējo summu 50590,00
zināšana transporta sektorā – atbalsts EUR (ar PVN), no kuriem ~ 70% ir KPFI
elektromobiļu un to uzlādes infrastruk- finansējums.
tūras ieviešanai”.
Teksts - Kristīne Vērdiņa
Skrundas novada pašvaldībā lēmums
Foto - Ieva Benefelde

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Projekts tiek īstenots LR Satiksmes
ministrijas pārraudzībā esošajā darbības
programmas „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”, rekonstrukcijas darbu beigu termiņš – 2015.
gada 31.augusts.
Informāciju sagatavoja
Gita Rubežniece - Zute,
projektu vadītāja
Foto - Sandris Kuzmickis

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Ar jaunu sparu un centību
1.septembrī durvis mūsu bērniem un jauniešiem, jauno mācību gadu uzsākot,
vēra deviņas izglītības iestādes. Augustā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga un deputāti kopā ar Izglītības nodaļu uzsāka novada
izglītības iestāžu apsekošanu, lai pārliecinātos par to gatavību darbam, uzsākot
jauno mācību gadu. Pašvaldības pārstāvji ar izglītības iestāžu administrāciju
un pedagogiem pārrunāja jaunā mācību gada aktuālos darba jautājumus,
iepazinās ar izglītības darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Tika
izvērtēts nepieciešamais atbalsts no pašvaldības, lai īstenotu noteiktos mērķus.
Skrundas vidusskolas kolektīvs jauno mācību gadu sagaida optimisma pilns vairāku klašu telpas papildinātas ar modernu aprīkojumu (datori, datu projektori,
printeri), uzsākts skolas koridoru remonts – 3.stāva gaitenī nomainīts grīdas segums,
koridoros skolēniem iegādāti soli, 6 kabinetiem nomainītas durvis, padarot gaišāku un
patīkamāku vidi. Pēc A.Klestrovas projekta skices patīkamu izskatu skola ieguvusi
arī no ārpuses – ir jaunas kāpnes, laukums pie skolas, ērta automašīnu stāvvieta.
Skolā mācīsies 343 audzēkņi. 1.klasē mācības uzsāk 37 audzēkņi, 10. klasē – septiņi. Pedagogu saimi papildinās franču valodas skolotāja Elīna Putra. Jaunmuižas
pamatskolā tiek turpināta apkures sistēmas pakāpeniska nomaiņa, ierīkota video
novērošana gan skolas iekštelpās, gan apkārtnē, veikti kosmētiskie remonti, vienam
korpusam siltināti bēniņi, vienā klasē nomainīti skolēnu soli.
Turpinājums 2.lpp.

Jaunais Nīkrāces pamatskolas sporta skolotājs Jānis Ābols kopā ar citām
skolotājām sniedz visiem muzikālu sveicienu Zinību dienā.
Foto - Inga Ezeriete
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Nīkrācē top trenažieru laukums

Bērnu ārsti

15.septembrī 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 mikrologopēde Asja
Irbe, savukārt 20.oktobrī pl.10.00 bērnus
un viņu vecākus 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.

Barikāžu dalībniekiem

20. septembrī plkst. 18.00 Skrundas
kultūras namā viesosies 1991. gada
barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība,
tās valdes priekšsēdētāja, Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliera Jāņa Ozola vadībā.
Uz tikšanos laipni aicināti barikāžu
dalībnieki, kā arī visi citi interesenti
– būs iespēja klausīties un dalīties atmiņās par barikāžu laiku, un uz ekrāna
tiks demonstrēts biedrības apkopotais
informatīvais video un foto materiāls.
Tiks arī runāts par barikāžu dalībnieku
biedrību darbību mūsdienās un izstrādāto likumprojektu, kas paredz ieviest
speciālu pensiju barikāžu dalībniekiem.
Ar dziesmām priecēs un līdzi dziedāt
aicinās Skrundas kultūras nama vīru
vokālais ansamblis “Vecie zēni”. Ja arī
Jums ir 1991. gada barikāžu laika fotogrāfijas vai citas liecības, kuras pasākuma
laikā vēlaties parādīt citiem, lūdzu, sazinieties ar Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistu Didzi
Strazdiņu (t 63350457, 25708808).

Inovatīvs pakalpojums

Šovasar, pateicoties Saldus novada PA
“Sociālais dienests”, Skrundas novada
PA “Sociālais dienests” un biedrības
Māmiņu klubs “Pogas” īstenotajam projektam ”Inovatīvs pakalpojums-ģimenes
asistents”, Skrundā, Skrundas pagastā un
Nīkrāces pagastā notika dienas nometnes - radošās darbnīcas. Šajās nometnēs
apmācītie ģimeņu asistenti, sociālie darbinieki un vecāki kopā ar bērniem darbojās radošajās darbnīcās: pašu rokām
gatavoja dažādas dāvaniņas, apgleznoja
stiklu, gatavoja rotas, mācījās atpazīt un
ikdienā lietot ārstniecības augus, kopīgi
gatavoja ēdienu, kā arī piedalījās sportiskās aktivitātēs. Kopumā šajās aktivitātēs
tika iesaistīti 52 dalībnieki. Nākamie
projekta “Inovatīvs pakalpojums-ģimenes asistents” pasākumi plānoti oktobrī
Rudbāržu un Raņķu pagastos.

Datorgrafikas kursi

Ja Tevi interesē iemācīties rediģēt
fotogrāfijas un tās uzlabot, retušēt un
lietot dažādus speciālos efektus vai
filtrus, uzlikt tekstu uz fotogrāfijām, to
iekrāsot ar krāsu vai tekstūru, uzzīmēt
grafisko zīmi (LOGO), uzzīmēt apsveikuma kartiņu vai ielūgumu, skaisti noformēt dokumentus, izveidot plakātu vai
bukletu, tad esi laipni aicināts uz pirmo
tikšanos Skrundā „Alternatīvās aprūpes
dienas centrā” 11.septembrī pl.17.15.
Info un pieteikšanās pa t.26593070.
Pasniedzējs - Leo Lepe, dizainers, LMA
dizaina nodaļa.

AADC

Alternatīvās aprūpes dienas centrā
(AADC) Veselīga uztura kluba nodarbības notiek katru trešdienu pl.17.00.
Vada A.Feldmane. Masāžām pie masieres Tijas Timofejevas var pieteikties pa
t.28250632. 12. un 26.septembrī pēdu
aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere.
Pieteikšanās pa t. 63321311.Sākot ar
1.oktobri, veidosim pierakstu uz oktobri.
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No 20.augusta biedrība „ Nīkrācnieki” realizē Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai ( ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „
Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” projektu “Veselā miesā vesels gars
Nīkrāces pagastā’’.
20.augustā tika izveidots trenažieru laukums, dienu vēlāk savests materiāls
laukuma segumam. Jau 22.augustā tika atvesti trenažieri, kuri uzstādīti trīs
dienās. No 25.augausta līdz 27.augustam labiekārtota trenažieru laukuma
apkārtne.
Paldies SIA „ Kamenes” traktoristam par laukuma izrakšanu, SIA „Jaunie
meži” par laukuma seguma materiālu, SIA „Fixman” puišiem par trenažieru
uzstādīšanu. Pēc trenažieru uzstādīšanas pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz
kopīgu talku, lai sakoptu trenažiera laukumu. Vislielākais paldies tiem, kuri
atnāca – Modrim Miķelsonam, Aigaram Sietiņam, Jānim Sietiņam, Karīnai
Sietiņai, Dmitrijam Vicvagaram, Paulīnei Vaļulei, Artim Zaneribam, Kevinam Šaripo, Raineram Jānim Tomanovičam, Aigaram Fersteram, Andim
Blaževicam, Danielam Blaževicam, Leinai Viktorija Blaževicai, Jānim Rītiņam, Ļubovai Lakotkai, Aleksandram Rudenko, Dāvim Šimienim, Aleksim
Āboliņam, Rūdim Āboliņam, Baibai Rašīdai, Ilgonim Jucevičus, Gundegai
Lejai, Atim Viļumsonam, Viktorijai Boginskai, Ārijai Tjagunovičai. Vēl tikai
ir jāsagaida pāris priekšmetu, lai projekts būtu pavisam īstenots. Trenažieru
laukuma atklāšana tiek plānota 12.septembrī.
Informāciju sagatavoja
biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētāja Ilona Rītiņa

Atskats uz vides
izziņas nometni
Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Skrundas novada pašvaldības
piešķirtajam finansējumam, Skrundas vidusskola īstenoja projektu, kura ietvaros
no 11. līdz 15.augustam norisinājās vides izziņas nometne.
Nometnē piedalījās 22 Skrundas novada bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz
17 gadiem. Nometnes laikā tās dalībniekiem tika piedāvāta iespēja mācīties caur
piedzīvojumu. Dažādās nodarbībās un radošajās darbnīcās, kā arī sacensībās un
eksperimentos tika gūtas zināšanas un dzīves prasmes.
Nometnes laikā bērni un jaunieši ar gūto zināšanu bagāžu kļuva par vides aģentiem- informācijas nesējiem, kas pēc nometnes gūtās zināšanas nodos plašākai
sabiedrībai.
Lai iegūtu vides aģenta kvalifikāciju, nometnes dalībniekiem bija jāizdzīvo virkne pārbaudījumu. Izvērtējot nometnes norisi, tās dalībnieki atzina, ka visspilgtāk
atmiņā paliks misija „Zaļā nakts”, kurā lukturīšu gaismās diennakts tumšajā laikā
tika izpildīti dažādi uzdevumi un pārbaudījumi - gan tumsā šķiroti atkritumi, gan
pārvarēti šķēršļi, atrodot meža vidū slepeno ziņojumu, gan atpazītas dažādas garšas un smaržas, gan no otrreiz izmantojamiem materiāliem izveidoti palīglīdzekļi
veiksmīgai uzdevuma izpildei.
Izziņas pārgājienā „Vai pazīsti augus?” jaunieši pārliecinājās, ka dabā atrodamie
augi lietojami ne tikai tēju pagatavošanai, bet daudzi no tiem ir arī ēdami, kā arī
lietojami skaistumkopšanā. Nometnes dalībniekiem ļoti noderīga likās informācija
par veselīgu uzturu. Ja reiz pļavā tiek vākti augi, kas lietojami uzturā, tad, protams,
viss ir arī jāizmēģina- garšojām, smaržojām, ēdām un dzērām.
Nometnes laikā tika veikti arī labie darbi. Jaunieši veica apkārtnes izpēti, sadalot
teritoriju pa apgabaliem. Katru apgabalu rūpīgi apsekojot, tika savākti visi atrastie
atkritumi, kuri tika uzskaitīti un dokumentēti. Pēc tam atkritumu apjoms tika izmērīts,
sagatavojot pētnieku grupas ziņojumu, izvērtējot iemeslus kā atrastie atkritumi nonākuši dabā. Izpētes pārgājiena laikā tika attīrīti 68 apgabali, savācot 6.2 m³ atkritumu.
Par īstenu pārbaudījumu izvērtās sevis un savu zināšanu un spēju izzināšanas
ekspedīcija- pārgājiens „H2OK2BezE” par tēmu- transports, ūdens, veselīgs dzīvesveids. Pārgājiena vadītājs Jānis Zariņš (viens no aktīvākajiem pārgājienu popularizētājiem Latvijā) apmācīja jauniešus, kā orientēties apvidū. Dažādu uzdevumu
un pārbaudījumu apvītais piedzīvojums 15 km garumā, šķērsojot pļavas, mežus
un upes, sniedza iespēju bērniem un jauniešiem gūt turpmākai dzīvei noderīgas
prasmes un zināšanas.
Katrs nometnes dalībnieks nometni atcerēsies citādi. Kādam tā būs palikusi
atmiņā ar jautriem mirkļiem, nenogurstoši spēlējot bumbu, kādam ar piedzīvoto
mežā, kad gadījās melleni sajaukt ar vaboli, kāds jauniegūtās zināšanas liks lietā
savā ikdienas dzīvē, bet kādam šis būs bijis lieliskākais vasaras piedzīvojums, kurā
iegūti jauni draugi. Bet visi kopā jaunie vides aģenti lēma „Mēs tiksimies atkal, lai
pētītu, izzinātu un būtu dabā!”
Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Baiba Eversone.

Pensionāru
ekskursija Lietuvā
Šogad pirmo reizi Skrundas pagasta un pilsētas pensionāri savu ikgadējās ekskursijas maršrutu bija izvēlējušies ārpus Latvijas. 20.augustā agri no rīta 50 Skrundas
un Skrundas pagasta pensionāri kopā ar sociālajiem darbiniekiem devās uz Lietuvu.
Pirmo apmeklējām Akmeni, kur aplūkojām Akmenes muzeju. Tālākais ceļš
veda uz Krusta kalnu netālu no Šauļiem. Ekskursija turpinājās Šauļos, kur gida
pavadībā izbraukājām un izstaigājām Šauļu nozīmīgākās vietas, apmeklējām Kaķu
muzeju, eksotisko dzīvnieku mītni un Šokolādes muzeju. Paldies visiem ekskursijas dalībniekiem par izturību un optimismu. Paldies mūsu ilggadējiem sadarbības
partneriem - Skrundas novada pašvaldībai un pārvadātāju kompānijai „Mētra” par
atbalstu transportam.
Informāciju sagatavoja Anda Vītola, PA „Sociālais dienests” direktore
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2014.gada 5.septembris
Turpinājums no 1.lpp. rakstam Ar jaunu sparu un centību
Jaunmuižas pamatskolā turpinās apgaismojuma uzlabošana, papildināts arī
skolas aprīkojums ar modernu tehniku – iegādāti 2 datu projektori un 3 portatīvie datori. Skolā mācās 37 audzēkņi. Te darbu uzsāk logopēde Lāsma Freimane.
Audzēkņus jaunajā mācību gadā gaida arī Raņķu pirmsskolas rotaļu grupa.
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā veikts kvalitatīvs sporta zāles grīdas remonts,
atjaunots mācību grāmatu fonds, turpinās remonts rotaļu grupā – plānots, ka jau
oktobrī pirmsskolas bērni atgriezīsies ierastajās telpās, bet jau prasībām atbilstošā
vidē. Skolu apmeklēs 83 audzēkņi. Nīkrāces pamatskolas teritorijā realizēti divi
projekti: biedrība Nīkrācnieki ierīkojusi āra trenažierus visa vecuma cilvēkiem,
biedrība Ventaskrasti – bērniem. Skolā atjaunots mācību grāmatu fonds, ierīkota
video novērošana. Skolu apmeklēs 90 audzēkņi. Darba gaitas te uzsāk direktore Anita
Sebeža un sporta skolotājs Jānis Ābols. Pirmsskolas izglītības iestādē Liepziediņš
kosmētiski atjaunotas āra rotaļu iekārtas, grupu telpās veikti kosmētiskie remonti,
iegādāti jauni matrači, segas, gultas veļa, spilveni. Uzsākta bērnudārza būvprojekta
izstrāde. Pirmsskolas iestādi apmeklēs 129 bērni. Rudbāržu internātpamatskolā
– rehabilitācijas centrā veikts visu internāta telpu kosmētiskais remonts, projekta
ietvaros iekārtota ugunsdzēsības signalizācija, iegādāti jauni gultas veļas komplekti,
nomainīta datortehnika divos kabinetos. Skrundas Mūzikas skolā nomainīts kāpņu
telpu grīdas segums, sakārtotas abas skolas ieejas, iekārtota divriteņu novietne, iegādāts dators, kopētājs. Skolas direktors plāno vēl šogad iegādāties jaunas klavieres.
Pedagogu kolektīvu papildinās akordeona spēles pasniedzēja Kristīne Braže, vijoles
spēles pasniedzējs Jānis Grabovskis, ģitāras spēli mācīs Inta Vilne un Uldis Fridrihsons. Skrundas Profesionālajā vidusskolā projekta ietvaros papildināta materiāli
tehniskā bāze ēdināšanas pakalpojuma specialitātes nodarbībām, izremontētas divas
klašu telpas, veikti uzlabojumi infrastruktūrā, iesniegts vides investīciju projekts ēku
siltināšanai. Audzēkņu uzņemšana vēl turpinās.
No 1.oktobra pamatskolās darbu uzsāks skolu psiholoģe Līksma Puķīna. Novada skolotāji ir atbilstoši izglītoti un izgājuši nepieciešamās apmācības, lai bērnus
varētu mācīt kvalitatīvi. Šovasar 21 novada pedagogs ieguva tiesības apmācīt bērnus
speciālās izglītības programmās. Tiesības mācīt vēl kādu citu mācību priekšmetu
papildus jau esošajai kvalifikācijai ieguvuši 11 novada pedagogi. Šis mācību gads
būs īpašs nopietnu remontdarbu gads Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā,
kur tiks veikti skolu siltināšanas darbi. Iestāžu vadītāji, direktori, mācību spēki un
tehniskais personāls ir gatavi jauniem, kvalitatīviem sasniegumiem mācību procesā,
iestāžu telpas ir sakārtotas un aprīkotas tā, lai katrs bērns spētu saņemt kvalitatīvu
izglītību.

Kā aizvadīts 2013./14.mācību gads

Septembris ir skolas mēnesis. Svētku un atkalredzēšanās, jaunu zināšanu
apguves un esošo papildināšanas mēnesis. Iepriekšējā mācību gadā izveidots
labs pamats jaunu zināšanu apguvei. Gads bijis veiksmīgs gan jaunāko, gan
vecāko klašu audzēkņiem. Skrundas vidusskolas skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos gandrīz visos mācību priekšmetos ir daudz augstāki
nekā vidēji valstī: latviešu valodā par 19,51% augstāki, matemātikā – 17,91
%, angļu valodā – 10,51%. Augstu vērtējumu (81–100%) centralizētajā eksāmenā latviešu valodā ieguva trīs skolēni, angļu valodā – divi skolēni. Datus
par vidējiem rezultātiem valstī pamatskolas posmā vēl apkopo Izglītības un
zinātnes ministrija, bet novada rezultātu analīze parāda labāku audzēkņu
sniegumu nekā iepriekšējos mācību gados.
2013./14. mācību gadā notikušas 17 valsts 2. posma mācību priekšmetu olimpiādes. Bioloģijas un fizikas olimpiādes notika tiešsaistes režīmā.
Piedalījāmies arī novada mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātās mācību
priekšmetu olimpiādēs, sacensībās un konkursos gan valsts, gan novada
mērogā. Kopš novadu izveidošanas Skrundas novada skolu audzēkņi valsts
olimpiādēs piedalās kopā ar Saldus un Brocēnu novada skolu audzēkņiem.
2011.gadā godalgotas vietas un atzinības ieguva 88 skolēni, bet šopavasar
apbalvojām jau 246 novada audzēkņus.
Valsts pārbaudes darbu, olimpiāžu, sacensību un konkursu rezultāti
liecina par skolotāju profesionalitāti, prasmi ieinteresēt un motivēt savus
audzēkņus, par vecāku atbalstu mācību procesā.
Teksts - Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja

Atkritumu daudzuma samazināšana
Viena no prioritātēm atkritumu apsaimniekošanā ir atkritumu daudzuma samazināšanās.
Samazināt atkritumu daudzumu var vai nu samazinot atkritumus to veidošanās
avotā, vai arī pārstrādājot jau radītus atkritumus. No šīm divām iespējām priekšroka,
raugoties no vides aizsardzības aspekta, noteikti ir pirmajai.
Atkritumu daudzumu var samazināt vai no tiem izsargāties jau to rašanās vietā,
izmainot gatavo produktu vai tā ražošanas tehnoloģiju. Videi draudzīgās tehnoloģijas
un preces ir paredzētas, lai samazinātu gan ražošanas atkritumus, gan patēriņa preču
lietotāju radītos atkritumus.
Atkritumu daudzuma samazināšana no vides aizsardzības viedokļa ieņem otro
vietu atkritumu apsaimniekošanas veidu hierarhijā (secībā). Videi draudzīgās tehnoloģijas izmantošana ir vispārējas stratēģijas lietojums, kuras mērķis ir samazināt
ražošanas procesa atkritumus, tādējādi ietaupot izejmateriālus un enerģiju.
Ideālas rūpnieciskas sistēmas gadījumā materiāla kopējais daudzums nemainās
– pēc izmantošanas tas atgriežas atpakaļ ražošanas ciklā kā tālāks izejmateriāls.
Ražošanas procesi pārvieto cirkulējošus izejmateriālu krājumus no vienas nozares
uz citu, meklējot tiem lietderīgu izmantošanu.
Tā, piemēram, kokapstrādē radušos atkritumus – skaidas – izmanto skaidu granulu ražošanā, tādējādi, pirmkārt, samazinot atkritumu daudzumu, otrkārt, radot
ekoloģiski tīru kurināmo. Izmainot preces vai to ražošanas procesus, var panākt
kaitīgo un toksisko vielu koncentrāciju samazināšanos atkritumu plūsmā, aizstājot
šīs vielas ar citām gan ražojumos, gan to ražošanas procesos vai vienkārši uzlabojot
ražošanas procesus un iekārtu apkalpošanas metodes.
Atkritumu daudzuma samazināšanas veidi
Tomēr vienmēr būs arī tādi atkritumi, kuru rašanās ir neizbēgama. Nekad rūpnieciskās sistēmas nesasniegs bioloģisko sistēmu reciklācijas efektivitāti, bet ir iespējams,
izmainot ražojumu veidus, ražošanas procesus un apsaimniekošanas praksi, attīstīt
aizvien noslēgtākas rūpnieciskās sistēmas.
Turpinājums 3.lpp.
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2014.gada 24.jūlija domes ārkārtas sēde
Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome bezatlīdzības lietošanā nodeva
Nīkrāces pamatskolai uz tās darbības
laiku un tās Nolikumā noteikto funkciju
nodrošināšanai pašvaldības nekustamo
īpašumu Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, kas sastāv no nedzīvojamās
ēkas – skola, būves – stadions, zemes

vienības 4.531 ha apmērā.
Dome bezatlīdzības lietošanā nodeva
Skrundas kultūras namam uz tā darbības
laiku un tās Nolikumā noteikto funkciju
nodrošināšanai pašvaldības nekustamo
īpašumu Lielā ielā 1A, Skrundā, kas
sastāv no nedzīvojamās ēkas – kultūras
nams, palīgēkas - garāža – katlu māja,
zemes vienības 10035 m2 apmērā.
Dome bezatlīdzības lietošanā Skrun-

Dome nolēma galvot SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” aizdevumu līdz
124 837.99 EUR (viens simts divdesmit
četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
septiņi euro un 99 centi) saņemšanai
uz 20 gadiem (līdz 01.01.2035.) ar
2.096% likmi (5 gadu mainīgā procentu likme), pamatsummas atmaksu
uzsākot 2016.gada janvārī, projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā”
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/ APIA/ CFLA/
028/088) īstenošanai. Tāpat SIA „Skrundas komunālā saimniecība” tiks galvots
aizdevums līdz 180 103.28 EUR (viens
simts astoņdesmit tūkstoši viens simts
trīs euro un 28 centi) uz 20 gadiem (līdz
01.01.2035.) ar 2.096% likmi (5 gadu
mainīgā procentu likme), pamatsummas
atmaksu uzsākot 2016.gada janvārī,
projekta „Skrundas novada Rudbāržu
pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/027/011) īstenošanai.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 6 personas dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā
personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināmas vispārējā kārtībā. Trim
personām piešķīra dzīvokli, slēdzot
īres līgumu uz vienu gadu. 6 personām
pagarināja dzīvokļa īres līgumus, bet ar
divām pārtrauca īres līguma tiesības uz
dzīvokli Skrundas novadā.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome izbeidza noslēgto zemes un
garāžas I Nr.5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
nomas līgumu.
Dome nolēma izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns”, Rudbāržos, zemes vienību
1.28 ha platībā un atdalāmai zemes
vienībai 1.28 ha platībā piešķīra adresi
Darbnīcas iela 5, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3324.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 1003
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve.
Dome noteica zemes vienībai „Austrumi”, Rudbāržu pagastā, dalīto zemes
lietošanas mērķi: 7.6 ha platībā - 0201

das vidusskolai uz tā darbības laiku un
tās Nolikumā noteikto funkciju nodrošināšanai nodeva pašvaldības nekustamo
īpašumu Liepājas ielā 12, Skrundā, kas
sastāv no skolas ēkas ar sporta zāli,
palīgēkām, zemes vienības 28171 m2
apmērā.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Dome apstiprināja Skrundas novada
medību koordinācijas komisijas nolikumu. Dome noteica, ka maksa par
1(viena) kubikmetra sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu visā Skrundas novada
administratīvajā teritorijā ir 8,45 EUR/
m3. Dome piešķīra domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai apmaksātu dalītu
ikgadējo atvaļinājumu no 11.09.2014.
līdz 14.09.2014. Domes priekšsēdētājas
atvaļinājuma un komandējuma laikā
viņas pienākumus pildīs domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis,
nosakot atlīdzību 20% apmērā no amata
darba algas.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. __/2014 „Grozījumi 2013. gada
24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem””,
kā arī izdarīja grozījumus 2013. gada
24. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
22/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem”.
Dome nolēma atbalstīt būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA „Saldus
Ceļinieks” par kopējo summu EUR
3657928,83 ar PVN 21%, akceptēt
projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/
SM/025 „Ventas un Liepājas ielu (A9)
rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” kopējo izmaksu EUR 3713024,69,

t.sk. PVN 21% palielinājumu, konceptuāli atbalstīt ilgtermiņa kredīta ņemšanu
Valsts kasē un atbalstīt ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 31.augustam.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma anulēt Skrundas novadā
deklarēto dzīvesvietu 4 personām. Dome
uzņēma 2 personas dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā, savukārt vienu personu,
kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispirms. Četrām personām tika piešķirts
dzīvoklis, savukārt ar 11 personām pagarināja dzīvokļa īres līgumu.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma uzņemt bilancē un
ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda dzīvokļus Skrundas novadā Dārza ielā 6-2; Dārza ielā 8-4; Sporta
ielā 1A-5; „Pumpuri”-5; „Pumpuri”-8;
„Pumpuri”-15; „Pumpuri”-17; „Pumpuri”-20; „Pumpuri”-26; „Pumpuri”-29;
„Pumpuri”-30. Dome nolēma izmainīt
ēkai, ar to saistītām ēkām un zemes
vienībai, 1883 m2 platībā Saldus ielā 8,
Skrundā, lietošanas mērķi no 0801 – komercdarbības objektu apbūves uz 0701
– vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūvi.
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu
EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti

Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Pirts būvniecība PILSŽOGI Nīkrāces pagastā

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Rudbāržu ciema ūdensapgādes sistēmas rekonstrukIzdot plānošanas un
cija Rudbāržu pagastā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija MEŽSĒTAS 3-1
Izdot plānošanas un
Skrundas pagastā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība
Izdot plānošanas un
TAURIŅI Skrundas pagastā
arhitektūras uzdevumu

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība un 2.0 ha
platībā 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns” Rudbāržos zemes vienību
0.18 ha platībā ēkas Darbnīcas ielā 3,
atdalāmai zemes vienībai 0.18 ha platībā
piešķīra adresi Graudu iela 5, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.
Dome piešķīra dzīvojamai mājai, kura
atrodas uz zemes vienības „Biķernieki
1” Rudbāržu pagastā, adresi „Biķernieki 1”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3324. Dome apstiprināja
07.07.2014. SIA „Latvijasmernieks.
lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta
lietu „Lejas Dziedoņi” Nīkrāces pagastā.
Dome precizēja zemes gabalam Sporta
ielā 1/3, Skrundā, platību no 0.1765 ha
uz 0.5067 ha.
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

2014.gada 28.augusta domes sēde
Administratīvie
jautājumi

eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli
Pērkona ielā 11-4, Skrundā, ar kopējo
platību 67,4 m2; EUR 700,00 (septiņi
simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli
Cieceres ielā 2-2, Skrundas pagastā, ar
kopējo platību 47,4 m2; EUR 1500,00
(viens tūkstotis pieci simti eiro) nekustamo īpašumu - dzīvokli Dārza ielā 7-12,
Skrundā, ar kopējo platību 41,1 m2 .
Dome apstiprināja 11.08.2014. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu „Rudzīši”,
Skrundas pagastā. No zemes vienības
atdalāmai zemes vienībai 36,1 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Stārķīši”. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0201 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība. Paliekošai zemes
vienībai 49,3 ha platībā atstāja nosaukumu „Rudzīši”. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome izbeidza ar biedrību „Skrundas
ģimeņu biedrība „Atvasītes”” noslēgto
līgumu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Kuldīgas ielā 6, Skrundā,
Skrundas novadā ar 01.09.2014.
Dome nolēma pārdot autobusu ISUZU
TURQUISE ar valsts numuru HB2934,
izlaiduma gads 2008., ident. nr. NNAM0ZALE02001403 par brīvu cenu, kas
nav zemāka par EUR 27 700,00 (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti eiro).
Informāciju sagatavoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Meža meliorācijas sistēmas TRULIS 87 ha rekonsIzdot plānošanas un
trukcija Rudbāržu pagastā (Apriķu meža iecirknis)
arhitektūras uzdevumu
20 KV GVL A6401 (1-49), N6016 un N658 rekonsIzdot plānošanas un
trukcija Nīkrāces pagastā
arhitektūras uzdevumu
20 KV GVL A63 (142-235) un N669 rekonstrukcija
Izdot plānošanas un
Nīkrāces pagastā
arhitektūras uzdevumu
TP 656 VORMSĀTA 0,4 KV GVL rekonstrukcija
Izdot plānošanas un
Nīkrāces pagastā
arhitektūras uzdevumu
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Raņķu
Izdot plānošanas un
ciemā, Raņķu pagastā
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un malkas šķūņa
būvniecība “Dzintari”, Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā

Akceptēt projektu

Kūtsmēslu krātuves būvniecība “Stari”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā.

Akceptēt projekta
izmaiņas

Vasaras atpūtas māja un šķūnis Raiņa iela 35,
Skrundā

Akceptēt projektu

TP 6052 rekonstrukcija „Uzulāni” Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projektu

TP 628 0,4 kv gvl rekonstrukcija Allažas Raņķu
pagastā Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Mežsētas 3-1,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Akceptēt projektu

TP 669 0,4 kv gvl rekonstrukcija Zīles Nīkrāces
pagastā Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Dzīvojamā māja Kalēju ielā 1 Skrundā

Akceptēt projektu

Meža ceļš Porupes ceļš Skrundas pagastā, Skrundas
novadā

Akceptēt projektu

Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija
Akceptēt apliecināju“Ziedkalni” Jaunmuiža, Skrundas pag. Skrundas novads ma karti
Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija
Akceptēt apliecinājuDziļlejas” Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
ma karti

Jauns pabalsts
daudzbērnu ģimenēm

28. augusta Domes sēdē deputāti nobalsoja par PA “Sociālais dienests”
direktores Andas Vītolas priekšlikumu ieviest jaunu pabalsta veidu daudzbērnu ģimenēm.
Grozījumos Skrundas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.22/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem” ar 2014. gada1. septembri ir apstiprināts jauns pabalsta veids - pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai skolā. Pabalsts tiek piešķirts
daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu līdz 18
gadiem), kuru dzīvesvieta deklarēta Skrundas novadā un bērni apmeklē kādu
no Skrundas novada izglītības iestādēm. Lai saņemtu pabalstu brīvpusdienām,
vecākiem jādodas uz sociālo dienestu Skrundā, Kalēju ielā 6, vai pie sociāliem
darbiniekiem pagastu pārvaldēs un jāiesniedz iesniegums.
Vairāk informācijas pa t. 63331296 vai 26667415.

Turpinājums no 2.lpp. rakstam Atkritumu daudzuma samazināšana.
Lai samazinātu noglabājamo atkritumu daudzumu, tiek izmantoti šādi atkritumu apsaimniekošanas veidi:
•
atkritumu otrreizēja pārstrāde, lai izmantotu tos kā izejvielas (piemēram, stikls, papīrs, metāls, plastmasas);
•
bioloģiski sadalošos atkritumu kompostēšana, lai iegūtu augsnes mēslojumu;
•
organisko atkritumu anaerobā pārstrāde metāna gāzes ieguvei;
•
atkritumu sadedzināšana ar vai bez enerģijas izmantošanas.
Tomēr jāapzinās, ka nekad visus atkritumu veidus nebūs iespējams pārstrādāt simtprocentīgi. Tam ir objektīvi tehniski,
ekoloģiski un ekonomiski ierobežojumi.
Mums arī jāapzinās, ka otrreizējais materiāls īpašību ziņā nekad nevarēs konkurēt ar pirmreizējo, jo ekspluatācijas laikā tas
noveco un tā īpašības pasliktinās. Otrreizējā pārstrāde attaisnojas tikmēr, kamēr tās izmaksas manāmi nepārsniedz iegūstamos
pozitīvos efektus.
Otrreizējo atkritumu izmantošana vai pārstrāde rada vismazāko piesārņojumu un palīdz taupīt resursus, bet ir saistīta ar atkritumu šķirošanu un bieži vien dārgiem pārstrādes procesiem. Pārstrādājot atkritumus, ne vienmēr tiek iegūti labas kvalitātes
produkti.
Turpinājums SKRUNDAS NOVADS oktobra izlaidumā.
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Būvvaldē jūlijā un augustā lemtais

2014.gada 31.jūlija domes sēde
Administratīvie
jautājumi

2014.gada 5.septembris
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Skrundas novada Veselības nedēļa

Latvijas Tautas sporta asociācijas (LTSA) ierosinātās Starptautiskajā veselības nedēļā jeb MOVE Week, kas norisināsies
no 29.septembra līdz 5.oktobrim visā Latvijā starptautiska projekta “NowWeMOVE” ietvaros piedalās arī Skrundas novads.
Pasākuma mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu; iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs, veicināt amatieru sporta aktivitātes un lietderīgi pavadīt laiku. Veselības nedēļā ir aicināti piedalīties visi iedzīvotāji
neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās gatavības. Visu nedēļu organizatori nodrošinās pasākuma dalībnieku un viņu
aktivitāšu uzskaiti. Pasākumam noslēdzoties, visa informācija par pasākuma norisi un rezultātiem tiks nosūta LTSA birojam.
Informācija par pasākuma dalībnieku skaitu un aktivitātēm tiks atainota starptautiskajā Veselības nedēļas interneta vietnē www.
moveweek.eu. Pasākuma aktīvākās pašvaldības tiks apbalvotas. Lai ievērotu godīgas cīņas principus, pašvaldības tiks vērtētas
atbilstoši iedzīvotāju skaitam (<5000, 5000-10.000, 10.000-15.000, >15.000) pēc iesniegto rezultātu apkopojuma. Pasākumā
aicinām iesaistīties arī tāpēc, lai dalībnieki atjaunotu kustēšanās prieku un parūpētos par savu veselību.
Aicinām iestādēs uzsākt kopīgus izkustēšanās brīžus, uzskaitot aktivitātē iesaistīto cilvēku skaitu un novingrotās minūtes,
kā tas notiks Nīkrāces pagasta pārvaldē katru dienu pl.10.00 un AADC pusdienas laikā.
Aicinu pieteikties interesentus ar idejām un jau konkrētām aktivitātēm, kā arī iestādes, kuras gatavas uzsākt vingrošanas
minūšu vadīšanu veselības nedēļas laikā, lai varam apkopot visu novada iedzīvotāju aktivitātēs sasniegto! Piedāvājam daļu
no plānoto aktivitāšu plāna, kuru aicinām papildināt. ALūdzam pieteikties aktivitāšu organizatorus līdz 10.septembrim, sūtot
informāciju uz e-pastu daina.abele@skrunda.lv vai zvanot pa t.63321311 (Daina Ābele). Skrundas novada iedzīvotāji, sekojiet
turpmāk informācijai afišās un www.skrundasnovads.lv.

SKRUNDAS NOVADA AKTIVITĀŠU PLĀNS
Datums

Laiks/Vieta

29.09.2014.

Pl.8.30, Skrundas
novada dome

Skrundas novada Veselības nedēļas atklāšana ar pašvaldības
darbinieku uzrunu un rīta vingrošanu.

D.Ābele

Pl.15.30, Skrundas
jauniešu centrs,
Amatnieku iela 1

Lustīgā lēkšana ar lecamauklu. Tevi sagaida uzdevumi un pārbaudījumi, smiekli un prieki. Velc sporta apavus un nāc pievienojies!

B.Eversone

30.09.2014.
01.10.2014.

Aktivitāte

Atbildīgais

Pl.19.00 Skrunda,
Liepājas iela 45

Nūjotgribētāji un iesācēji pulcējas un iet maršrutu apmēram 5 km.

I.Ivāne

Pl19.00 Skrunda,
Liepājas iela 45

Vakara izbraukums ar riteņiem līdz Lēnu baznīcai.

I.Ivāne

Pārgājiens „Čiekura medības”. Ļaujies pārgājiena burvībai un
Pl.16.00 Skrundas
jauniešu centrs, Amat- dodies dabā - iespējams, ka pamanīsi lietas, kas ikdienā tiek palaisnieku iela 1
tas garām. Mugursomā līdzi ņem 1,5l ūdeni un veselīgas uzkodas
savas labsajūtas nodrošināšanai.

B.Eversone

Pl.19.00 Skrunda,
Liepājas iela 45

Nūjotgribētāji un iesācēji pulcējas un iet maršrutu apmēram 5 km.

I.Ivāne

02.10.2014.

Pl.19.00 Skrunda,
Liepājas iela 45

Vakara izbraukums ar riteņiem līdz Lēnu baznīcai

I.Ivāne

03.10.2014.

Pl.19.00 Skrunda,
Liepājas iela 45

Nūjotgribētāji un iesācēji pulcējas un iet maršrutu apmēram 5 km.

I.Ivāne

04.10.2014.

Skrundas k/n

Visi ejam kājām uz vēlēšanām! Pēc vēlēšanām saskaitīsim, cik
pakāpienus līdz vēlēšanu urnām visi kopā esam pārvarējuši!

I.Ivāne

Pl.9.00 Skrundā,
Nūjotgribētāji un iesācēji pulcējas un iet maršrutu apmēram
priedītēs pie Mūzi- 10 km.
kas skolas

I.Ivāne

05.10.2014.

2014.gada 5.septembris

Notikumu kalendārs

Skrundā

12.septembrī Skrundas kultūras namā savu sezonu uzsāks modes deju
dejotāju grupas: 15.00 -16.00 1.- 4. kl.; 16.00 -17.00 pirmsskolas vecums 5-6
gadi; 17.00 - 18.00 5.-7.kl.; 18.00 - 19.00 8.-10.kl.; 19.00 - 20.00 ESENCES;
20.00 - 21.00 zumba. Sīkāka informācija pa t.29741973 (Levita).
13.septembrī pl.13.00 Skrundā, Rīgas ielā, “Rīga2014 - Eiropas galvaspilsēta” projekta ietvaros notiks koncerts Rīgas ielas iedzīvotājiem “Skani,
mana iela!”.
26.septembrī pl.19.00 Skrundas kultūras namā jauniešu deju kolektīvs
“Tikai tā” aicina visus savus dejotājus un jaunus dejot gribētājus uz savas
5. sezonas pirmo tikšanos.

Rudbāržos

6.septembrī no pl.11.00 - 13.00 notiks “Skrējiens pēc sēnēm”. Sākums
un noslēgums pie Rudbāržu kultūras nama.
13.septembrī teātra diena “Ar smaidu pa dzīvi”. Pēc pasākuma ballīte
kopā ar Zani Nukšu Saldus.
27.septembrī pl.11.00 “Miķelīt’s bagāts vīrs”. Aicinām visus Rudbāržos
uz Miķeļtirgu, kur par jautrību gādās folkloras kopa “Atštaukas”.

Raņķos

15.septembrī pie Raņķu bibliotēkas par prieku sev un citiem iekārtosim
rudens ražas un ziedu izstādi ( ja līs, tad pulcēsimies pasākumu zālē).
17.septembrī pl.16.00 bibliotēkā „Miķelim galdu klāju” (konservējumi
ziemai).
10.oktobrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē pensionāru atpūtas vakars
”Tinu gadus kamolā”. Sveiksim jaunos pensionārus.
No 1.-30.septembrim Raņķu bibliotēkā skatāma Aivas Linkevičas gleznu
un apgleznotu šaļļu izstāde.

Nīkrācē

10.septembrī pl.9.00 Nīkrāces pagasta pensionāru ekskursija. Izbraukšana no Dzeldas pieturas - dosimies uz Kuldīgas pils parku, novada muzeju. Tālāk ceļš vedīs uz Kabiles pagastu uz ozolu biotopa atpūtas parku.
Noslēgumā pikniks pie ugunskura. Pieteikties pie pagasta kultūras darba
organizatores Ingas vai pa t.22470402.
12.septembrī pl.9.00 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš, no
pl.9.30 - izbraukuma aptieka.
16.septembrī pl.15.00 Saieta namā Gardēžu kopas rudens pirmā tikšanās.
Gatavosim kartupeļu pankūkas.
24.septembrī pl.12.00 Nīkrāces saieta namā dzejas pēcpusdiena kopā ar
dzejnieci Guntu Krauleri.
27.septembrī pl.12.00 pie Nīkrāces saieta nama Miķeļdienas gaidīšanas svētki “Miķelītis šurp nākdams” kopā ar Rudbāržu folkloras kopu
“Kamenīte”.
1.oktobrī pl.15.00 saieta namā projekta “Ideju darbnīcas “rokdarbnieču
tikšanās. Kopīgi mācīsimies tamborēt eņģelīšus un gatavot ziedu vulkānus.

Informāciju sagatavoja Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinators

Viss par krūts barošanu….
23.septembrī pl.10.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā, Skrundā, Kalēju ielā 4, laipni aicinātas gan grūtnieces, gan mazāko
bērnu mammas un citi interesenti uz nodarbību par bērnu zīdīšanu un tās beigšanu, piebarošanas uzsākšanu, par mammu pieredzi, kā arī citiem interesējošiem jautājumiem. Bezmaksas nodarbību vadīs Ilze Veske - zīdīšanas veicināšanas konsultante.
Aicinām pieteikties dalībai pa t.63321311.
Skrundas novadā pēc pēdējo gadu statistikas datiem bērnu skaitam, kuri saņēma krūts barošanu līdz 6 nedēļām ir tendence
palielināties, un tie ir augstāki rādītāji nekā vidēji Latvijā. Savukārt no 6 līdz 12 mēnešiem ar krūti baroto bērnu skaitam novadā
ir tendence strauji samazināties, un tie ir ievērojami zemāki nekā vidēji Latvijā. Skrundas novadā 12 mēnešu veci bērni saņem
krūts barošanu 3-4 reizes mazāk nekā vidēji Latvijā. Krūts barošanas ilgums ir tieši saistīts ar bērna turpmākās dzīves kvalitāti. Informācija par zīdīšanas konsultantiem Kurzemē: http://www.draugiem.lv/centrsliepa/gallery/?aid=50742917 Noderīga
informācija: www.zidit.lv un www.kkm.lv
Informāciju sagatavoja – Daina Ābele, AADC vadītāja

Skrundas jauniešu centrs
aicina būt piederīgam un
aktīvam
Skrundas jauniešu centrā Amatnieku
ielā 1 visu septembra mēnesi norisinās
virtuālās sporta spēles. Izmantojot
mūsdienu tehnoloģijas, tev ir iespēja
dejot, spēlēt boulingu, galda tenisu,
basketbolu, frisbiju un golfu. Cerot
uz labu laiku, septembra otrā pusē
norisināsies vēstures izziņas diena
un ar noslēpumu apvītais pasākums
„Iespējamā misija.” Turpināsim arī
aizsākto, organizējot bērniem rotaļu
pēcpusdienas. Tu mums esi vajadzīgs
ar savām idejām un vēlmi darboties!
Tiekamies jauniešu centrā! Seko
informācijai par Skrundas jauniešu
centra aktivitātēm Twitter(ī) https://
twitter.com/SkrundasJ
Baiba Eversone,
jaunatnes lietu speciāliste

Skrundas novada pašvaldības projekts
”Esi piederīgs un aktīvs!” tiek īstenots
Jaunatnes politikas valsts programmas
2014.gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

Bibliotēku ziņas

Skrundas bibliotēkas

Novada dzimtsaraksts ziņo
Jums jāsajūt tieši ar sirdi,
Cik tuvu jūs esat viens otram
Jūlijā un augustā Skrundas Dzimtsarakstu nodaļā laulības reģistrējuši 25 pāri
Apsveicam jaunās ģimenes!
Skrundas novada iedzīvotāju skaitu papildinājusi meitenīte Dzidra Skrundā.
Apsveicam vecākus un vēlam daudz mīlestības mazulīti lolojot!
Skrundas novada Dzimtsaraksts

Jūlijā un augustā mūžībā pavadītie
Skrundas novada iedzīvotāji
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

16.septembrī pl.13.15 Skrundas kultūras nama mazajā zālē tikšanās ar
rakstnieku, žurnālistu un literatūrzinātnieku Arno Jundzi (pasākumu atbalsta
Latvijas Kultūrkapitāla fonds).
18.septembrī pl.15.00 Skrundas Pilsētas bibliotēkā tikšanās ar rakstnieku
un scenāristu Jāni Lejiņu un TV režisori Virdžīniju Lejiņu (pasākumu atbalsta
Latvijas Kultūrkapitāla fonds). Jānis Lejiņš ir godalgotās triloģijas „Zīmogs
sarkanā vaskā”, romāna „Kamera Obskura”, kā arī vairāku filmu scenāriju
(„Eņģeļu iela”, „Vienas vasaras zieds”, „Latvju virsnieks”, ”Balāde par uzvarētājiem”) autors. Virdžīnija Lejiņa – iemīļoto TV filmu „Likteņa līdumnieki”,
„Vienas vasaras zieds”, “Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm”, „Mūžīgais
pērļu zvejnieks. Jānis Poruks”, „Eņģeļu iela” režisore.

GUNTARS
STOĶIS

27.12.1956. „Ataugas”, Skrundas
pag., Skrundas nov.

1.07.2014.

RITA AUSMA
EMĪLIJA STOĶE

21.08.1932. „Ataugas”, Skrundas
pag., Skrundas nov.

9.07.2014.

VELTA
ŠĻAUKSTIŅA

17.01.1931. Nākotnes iela 1,
Skrunda

17.07.2014.

AGRIPINA
VANAGA

24.02.1940. „Skujiņas„ , Skrundas
pag., Skrundas nov.

25.07.2014.

MARUTA
BRIZGA

08.07.1960. „Dzintari”, Zirņu
pagasts, Saldus novads

01.08.2014.

Rudbāržu bibliotēka

VOLDEMĀRS
PETROVIČS

30.04.1950. Raiņa iela 9A, Skrun-

06.08.2014.

da

OLGA ŽAGATA

04.06.1924. „Ērgļi”, Raņķu pag.,
Skrundas novads

08.08.2014.

JĀNIS GULBIS

05.10.1935. „Ikaiši”, Skrundas
pag., Skrundas novads

07.08.2014.

ILMĀRS
EMERBERGS

18.06.1944. Sporta iela 2-5,
Skrunda

11.08.2014.

EGONS
BŪMERTS

15.11.1930. „Ilgas”, Raņķu pag.,
Skrundas novads

11.08.2014.

VILNIS ŠILKE

12.10.1960. „Aizupji”, Laidu
pag., Kuldīgas novads

22.08.2014.

ANNA BALCERE

12.06.1930. Kuldīgas iela 2,
Skrunda

25.08.2014.

16.05.1934. Kuldīgas iela 2,
Skrunda

27.08.2014.

9.septembrī pl.8.50 Rudbāržu bibliotēka aicina uz tikšanos ar dzejnieci
Ivetu Skapsti pasākumā „Kā atnāk dzejolis”. Pasākums notiks O.Kalpaka
Rudbāržu pamatskolā.

Antuļu bibliotēka

9.septembrī pl.11.00 Skrundas pagasta Antuļu bibliotēka aicina uz tikšanos
ar dzejnieci Ivetu Skapsti pasākumā „Kā atnāk dzejolis” . Pasākums notiks
Jaunmuiža pamatskolā.
No 15.septembra līdz mēneša beigām literatūras izstāde “Stiprāks par
akmeni, maigāks par rozi” - Latvijas spilgtākās personības.

Nīkrāces bibliotēka

No 8.septembra mākslinieka Kārļa Dazarta gleznu izstāde.

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.

VOLDEMĀRS
HARTMANIS

