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Labdien, lasītāj!

Anita Sebeža, Nīkrāces
pamatskolas direktore
Rīti paliek dzestrāki, kļavām sāk krāsoties lapas, visā savā krāšņumā uzzied
asteres, gladiolas un dālijas. Vēja spārniem ir paskrējusi vasara un pie durvīm
klauvē skolēnu un pedagogu gaidītākie
svētki - Zinību diena.
Kā iestādes vadītāja, kura šajā skolā
strādā tikai otro sezonu, varu teikt – es no
sirds lepojos ar savu skolu, jo Nīkrāces
pamatskola ir skola ar dvēseli, kurā strādā radoši pedagogi un mācās zinātkāri,
aktīvi un jaunām idejām atvērti skolēni.
Mums ir skaista, mūsdienīga ēka, kuru
ik mirkli pilnveidojam, pārveidojam
un sakārtojam, radot mājīgu un radošu
vidi gan skolēniem, gan pedagogiem,
gan darbiniekiem. Skola ir kļuvusi
spilgtāka, krāsām bagātāka, sulīgāka.
Skolā pilnveidota materiāli tehniskā
bāze, IT pieejamība visiem skolotājiem
un skolēniem, iegādāti jauni datori
mācību procesa nodrošināšanai. Patiesi
lepojamies ar iesaistīšanos EKO skolas
izveides procesā, kas palīdz mums kļūt
gudrākiem un „zaļāk domājošiem”.
Piedaloties Mammas dabas un Latvijas
Mežu rīkotajos pasākumos un semināros, tika iegūta jauna pieredze, satikti
jauni draugi, veicināta sadarbība starp
citām EKO skolām Latvijā. Šogad būsim vēl aktīvāki, lai jau vasarā varētu
lepoties ar EKO skolas sertifikātu. Mums
ir izveidojusies brīnišķīga sadarbība
ar vecākiem, kuri atbalstījuši daudzas
jaunas ieceres, palīdzējuši labiekārtot
skolu, aktīvi apmeklējuši skolas pasākumus un Skolas padomes sēdes, tādējādi
veicinot skolas un vecāku savstarpējo
mijiedarbību.
Nīkrāces pamatskolā ir ieviestas vairākas tradīcijas, kas pilnveido ikkatru
kā personību. Rudenī un pavasarī ejam
kopīgos pārgājienos. Patriotisko audzināšanu attīstām, piedaloties Lāčplēša
dienas svinībās un Latvijas valsts svētku
pasākumos kopā ar zemessardzi un aicinātiem viesiem. Saglabājam un kopjam
Nīkrāces pagasta un skolas vēstures
liecības, pateicoties vēstures skolotājas
uzņēmībai. Skolā tiek organizēti interesanti un saturīgi pasākumi, kuros ikviens
rāda savas spējas un reizēm pārsteidz
ar kādu nezināmu talantu. Mūsu skolas
leļļu teātris ar pašu pedagogu darinātām
lellēm un dekorācijām ir piedalījies jau
8 izrādēs, bet sportisti sevi pierādījuši
gan pārgājienos, gan novada sacensībās,
gan lielāka mēroga skrējienos Saldū un
Kuldīgā.
Vēlot radošu, interesantu un idejām
bagātu Jauno mācību gadu, vēlos sveikt
visus Skrundas novada izglītības iestāžu
vadītājus, skolu un pirmsskolas iestāžu
pedagogus un skolēnus ar Patrīcijas Klafordas vārdiem: „Darbs pagaidīs, kamēr
jūs rādāt bērnam varavīksni, taču varavīksne negaidīs, kamēr jūs darāt darbu!”
Esiet domās un darbos kopā ar saviem
skolēniem, priecājieties par viņu sasniegumiem un Jūs iegūsiet abpusēji! Lai
Jums un mums viss iecerētais izdodas!
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Jaunajam mācību gadam - gatavi!

Skrundas novada Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece kopā
ar Izglītības, kultūras un sociālo
jautājumu komitejas priekšsēdētāju
Guntu Stepanovu, deputātiem un
pašvaldības darbiniekiem 12. un 18.
augustā vērtēja novada izglītības
iestāžu gatavību jaunajam mācību
gadam. Pašvaldības pārstāvji ar
katras iestādes vadību pārrunāja
tās lietas, kas konkrētajā skolā vai
bērnudārzā ir ieviestas, izdarītas vai
uzsāktas, sagaidot jauno mācību gadu.
Iepazinās ar ugunsdzēsības, drošības
un sanitārās inspekcijas aktos ieteikto
norādījumu izpildi.
Veikti remontdarbi
Skrundas vidusskolā veikts fasādes un
jumta remonts sporta kompleksam, tāpat
pārmaiņas skolēnus sagaidīja koridoros
– te nomainīts grīdas segums un durvis,
savukārt sporta zālē nolakota grīda.
Jaunmuižas pamatskolas zāle beidzot
ieguvusi jaunu jumtu, veikts arī kosmētiskais remonts. O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā remonts veikts metālapstrādes darbnīcās, ģērbtuvēs un kāpņu
telpā. Nīkrāces pamatskolā remontēta
aktu zāle un ģērbtuves, kosmētiski uzlabota centrālā kāpņu telpa. Pirmsskolas
izglītības iestādē “Liepziediņš” grupiņās
veikti kosmētiskie remonti. Remontētas
arī virtuves palīgtelpas.
Uzlabota mācību bāze
Papildus remontiem daudz tiek domāts par mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanu, tāpēc izglītības iestādēs
papildināti ne tikai mācību grāmatu
un materiālu krājumi, bet iegādāta arī
datortehnika, datu projektori, Skrundas
vidusskolā - arī vēl viena interaktīvā
tāfele.

Izmaiņas pedagogu sastāvā
Sākoties jaunajam mācību gadam,
nodrošinājums ar pedagoģisko personālu ir pietiekošs. Ir nelielas izmaiņas
pedagogu sastāvā: O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā mainīsies latviešu valodas
un literatūras skolotāja, Rudbāržu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā
Dace Mickus turpinās darbu kā skolas
direktore, bet par matemātikas skolotāju
pēc augstākās izglītības iegūšanas darbu
uzsāks Linda Zeltiņa, Nīkrāces pamat-

skolā par direktores vietnieci izglītības
jomā strādās Svetlana Rudzīte. Izmaiņas
arī Mūzikas skolā – būs cits pedagogs
akordeona spēles programmā.
Skolēnu skaits samazinās
Kopējais novada audzēkņu skaits ir
mazāks nekā iepriekš. Pēc provizoriskiem datiem 1. klasē šogad mācības
uzsāks ap 40 audzēkņu, kas ir par 20
mazāk nekā iepriekšējā gadā, taču,
analizējot dzimstības rādītājus, nāka-

majā gadā atkal būsim iepriekšējo gadu
līmenī. Mācībām vidusskolas 10. klasē
pieteikušies 13 audzēkņi. Iepriecina,
ka audzēkņi un viņu vecāki saprot, ka
vidusskola piedāvā konkurētspējīgu,
kvalitatīvu izglītību un to arī izvēlas.
Paldies visiem, kas vasarā labi padarījuši savu darbu!
Teksts - Inga Flugrāte, Skrundas
novada pašvaldības izglītības
nodaļas vadītāja
Foto - Svetlana Rudzīte

Rekonstruētā šoseja - Skrundas vizītkarte

To padarījām ar kurzemnieku
spītību un neatlaidību – tā par rekonstruēto Rīgas - Liepājas šosejas
Skrundas posmu saka projekta vadītāji. Nemitīgo iepirkuma rezultātu
pārsūdzību dēļ būvniecības darbiem
bija atlicis mazāk nekā gads un ne
viens vien neticēja, ka tik īsā laikā
projektu var īstenot. 21.augustā aptuveni 2 kilometru garais rekonstruētais
posms tika atklāts.
To, ka Skrundā 21.augusts ir svētki,
pamanīja arī ne viens vien autovadītājs.
Par to bija parūpējušies Skrundas brīvprātīgie jaunieši, kuri šoferiem dalīja
lapiņas ar laba vēlējumiem. Skrundas
novada pašvaldības projektu vadītāja
Gita Rubežniece – Zute atzina, ka šis ir
lielākais realizētais projekts Skrundas
novada pašvaldībā, kura apjoms sasniedz
teju 3,4 miljonus eiro. Autovadītājs no
Saldus Dinārs Daugela atzina, ka nu
braukšana ir ļoti laba, tam piekrita arī
autovadītājs Agris Everss. Uz svinīgo
pasākumu pulcējās visi projekta īstenošanā iesaistītie. Skrundas novada Domes
priekšsēdētāja Loreta Robežniece savā
uzrunā sacīja: „Lai šis ceļa posms kalpo
mūsu pilsētai kā vizītkarte!” Savukārt bijusī domes priekšsēdētāja, tagad Saeimas
deputāte Nellija Kleinberga atcerējās,
ka iecere rekonstruēt šo posmu bijusi
jau sen, tāpēc pirms aptuveni 7 gadiem
tas pārņemts no Satiksmes ministrijas
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Nīkrāces pamatskolas skolotāja Elīna Linkovska ar savu audzināmo 1.klasi un pirmklasnieces Aritas tētis Gatis
Puškarevs Zinību dienā.
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pašvaldības īpašumā.
Pēc darbu veikšanas šai 2 kilometru
garajā posmā nomainīts ceļa segums,
uzlabota satiksmes drošība, rekonstruēta
siltumtrase, izbūvēta sadzīves un lietus
kanalizācija un veikti citi uzlabojumi.
Skrundeniece Anita Emerberga regulāri
te brauc ar velosipēdu, tāpēc īpaši priecīga par satiksmes drošības uzlabojumiem.
Jāteic gan, ka šī projekta īstenošana
bija apdraudēta ilgā iepirkuma dēļ, kad
būvnieki, cīnoties par iespēju veikt šos
darbus, nemitīgi pārsūdzēja iepirkuma
rezultātus. Iepirkums ilga vairāk nekā
gadu, bet projekta īstenošanai atlika
vien 11 mēneši. SIA „Saldus ceļinieks”
valdes loceklis Gints Karols atzina, ka
neatceras savā 25 gadus ilgajā pieredzē
situāciju, kad šāds objekts nepieciešamo
divu sezonu vietā izbūvēts vienā „nesezonā”, jo darbus varēja uzsākt tikai pērnā
gada rudenī. Viņš atzinīgi vērtēja visu
komandu – gan būvniekus, gan uzraugus, gan projektētājus, gan pašvaldības
darbiniekus. „Ja šī komanda spēlētu
futbolu, tad noteikti varētu pretendēt uz
kādu pasaules līmeni,” viņš sacīja.
Rekonstrukcijas tehniskā projekta
risinājumus izstrādāja un autoruzraudzību būvdarbu laikā nodrošināja SIA
“Projekts 3”. Būvdarbus, pamatojoties
uz iepirkuma procedūras rezultātiem,
veica ģenerāluzņēmējs SIA “Saldus ceļinieks” un apakšuzņēmēji SIA “Grobiņas
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Rekonstruēto posmu simboliski atklāja SIA „Saldus ceļinieks” valdes
loceklis Gints Karols, Skrundas novada Domes priekšsēdētāja Loreta
Robežniece, Saeimas deputāte Nellija Kleinberga un VAS “Latvijas Valsts
ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.
SPMK”, SIA “OMS”, bruģa ieklāšanu
veica SIA “A-Land” darbinieki. Būvuzraudzību veica SIA “Firma L4” sertificētie speciālisti. Projekta ieviešanas uzraudzības iestāde - LR Satiksmes ministrija.
Projekts “Ventas un Liepājas ielu (A9)
rekonstrukcija Skrundā, Skrundas
novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/
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SM/025; vienošanās Nr. SM2012/46) ir īstenots ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansiālu atbalstu.
Projekta kopējās izmaksas: 3,3 miljoni
EUR (ERAF līdzfinansējums: 74,99%
no attiecināmajām izmaksām un valsts
budžeta dotācija: 3,75%).
Teksts un foto – Ieva Benefelde
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Lauksaimniekiem

No 3.septembra līdz 5.oktobrim būs
atvērta projektu pieņemšanas kārta
apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”. Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību
konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas
produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību. Pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša
mazā lauku saimniecība – saimnieciskās
darbības veicējs: fiziska persona, kuras
dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā,
vai juridiska persona, kuras juridiskā
adrese ir lauku teritorijā. Atbalsta apmērs
viena darījumdarbības plāna īstenošanai
ir EUR 15 000, kas tiek izmaksāts divās
daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:
pirmais maksājums 80 procentu apmērā
no kopējā atbalsta, gala maksājums - 20
procentu apmērā.

Medicīnas preču
noma

Līdz šim Skrundas novadā nebija
pieejami tehnisko palīglīdzekļu nomas
pakalpojumi, taču tagad Maija aptieka
(1. maija laukumā 3, Skrundā), piedāvā
par samaksu īrēt šādas medicīnas preces:
staigāšanas rāmjus, elkoņu kruķus, padušu kruķus. Maija aptiekā piedāvā arī šādus ekspresdiagnostikas pakalpojumus:
asinsspiediena mērīšanu – bez maksas,
holesterīna līmeņa noteikšanu asinīs un
cukura līmeņa noteikšanu asinīs – par
samaksu. Ekspresdiagnostiku aptiekā ir
iespējams veikt katru darba dienu no pl.
8.00 -19.00, sestdienās no pl.8.00-16.00.
Cukura un holesterīna līmeņa noteikšanu
vēlams veikt tukšā dūšā. Vairāk informācijas pa t.63350065.

Piedalies Veselības
nedēļā!

Latvijas Tautas sporta asociācija
(LTSA) aicina pašvaldības, privātpersonas, nevalstiskās organizācijas, skolas,
sporta klubus, uzņēmumus visā Latvijā
iesaistīties Starptautiskajā veselības nedēļā jeb MOVE Week, kas norisināsies
no 21. Līdz 27.septembrim visā Latvijā
starptautiska projekta “NowWeMOVE”
ietvaros. Jūsu dalības gadījumā lūdzam
līdz 10. septembrim nosūtīt informāciju
par aktivitātēm Dainai Ābelei uz e-pastu
daina.abele@skrunda.lv (t.29407389),
lai apkopotu informāciju un pieteiktu
Skrundas novadu kā vienu organizāciju un nosūtītu uz LTSA elektroniski
aizpildītu anketu ar Veselības nedēļas
pasākumu aprakstu līdz 15.septembrim.
Anketa pieejama: http://webanketa.com/
forms/64rkec9k6wqkae9m6dgkjdhr/

Pašpalīdzības
grupas

Alternatīvās aprūpes dienas centrā,
Kalēju ielā 4, Skrundā no pl.18.00-20.00
notiks pašpalīdzības grupu tikšanās: CETURTDIENĀS 2. stāva zālē – anonīmo
alkoholiķu (AA) tikšanās (kontaktpersonas – Sigita 24781031 un Guntis
26220977). TREŠDIENĀS 1. stāva
zālē – Al-Anon (alkoholiķu tuviniekiem un draugiem, kurus ir skārusi tuva
cilvēka pārmērīga alkohola lietošana)
(29657347 Rita).

Bērnu laukumu
drošība

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību 8.septembrī pl.10.00 Skrundas k/n
mazajā zālē organizē Vitas Visockas,
patēriņa preču uzraudzības daļas vecākā ekspertes, informatīvu semināru un
praktisku rotaļu laukumu apsekošanu,
lai sniegtu informāciju par iepriekš
veikto bērnu spēļu laukumu apsekojumu rezultātiem un prasībām bērnu
spēļu laukumiem, to aprīkojumam un
pārklājumam. Pieteikšanās un papildus
informācija: daina.abele@skrunda.lv,
t.63321311, 29407389.
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Lai iepazīstinātu Skrundas iedzīvotājus ar pašvaldības policijas ikdienas
darbiem, turpmāk laikrakstā būs
jauna rubrika „Skrundas novada
pašvaldības policija ziņo”. Šoreiz
padarītais augustā. Jāteic, ka darāmā
bijis daudz ik dienu.
Augustā un septembra sākumā Skrundas novada pašvaldības policija nodrošināja kārtību vairākos sabiedriskos
pasākumos - Nīkrāces pagasta Dzeldā
senioru saieta laikā, A9 ceļa posma caur
Skrundu atklāšanas pasākumā, Zinību
dienā nodrošināta kārtība pie Skrundas
novada izglītības iestādēm.
Saņemtas vairākas sūdzības par sabiedriskās kārtības traucēšanu. 3.augustā
Skrundas novada Rudbāržu pagasta
iedzīvotājs sūdzējās, ka kaimiņu mājlopi
izbradājuši mazdārziņu. Ar mājlopu
īpašnieku veiktas pārrunas.
Tāpat policisti atraduši saimnieku
kādam Rudbāržu pagastā pamestam sunim, bet Skrundā, Sporta ielā klaiņojoši
kaķēni nogādāti dzīvnieku patversmē
“Oposums” Saldū. Savukārt brīdināts
par administratīvo atbildību tika kāds
Nīkrāces pagastā nepieskatīta suņa
īpašnieks.
Regulāri novadā tiek apsekoti nesakoptie īpašumi, uzsāktas vairākas
administratīvās lietvedības par īpašumu
nekopšanu. Bez uzmanības nav atstāta
bijusī militārā pilsētiņa jeb pašvaldības
īpašums “Mežaine”, pārliecinoties vai

Rudbārži

teritorijā nav iekļuvušas nepiederošas
personas, kuras nodarbojas ar īpašuma
bojāšanu un zagšanu.
6.augustā saņemta informācija, ka tiek
traucēts naktsmiers Nīkrāces pagasta
lauku viensētā, kā iemeslu minot pa
blakus esošo koplietošanas ceļu skaļu
smago automašīnu pārvietošanos. Iedzīvotājiem izskaidrots, ka pa koplietošanas
ceļiem transports, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, drīkst pārvietoties
jebkurā diennakts laikā.
7.augustā Sprīžu kapos kāda persona veica labiekārtošanas darbus bez
saskaņošanas ar kapu pārvaldnieku
un apglabāto piederīgajiem. Personai
izskaidrots, ka šāda rīcība robežojas ar
kapu apgānīšanu.
Sadarbībā ar Valsts policijas Saldus iecirkņa darbiniekiem palīdzēts noskaidrot
personas, kuras tiek turētas aizdomās par
zādzību no Saldus novada Zirņu pagasta
veikala.
Ventas ielā kādas mājas pagalmā vairākas personas lietoja alkoholu. Personas
no pagalma aizraidītas. Norādām, ka sabiedriskā vietā alkoholu lietot aizliegts.
Pašvaldības policija ikdienas darbā
nereti saskaras ar iedzīvotāju lūgumu
atrisināt sadzīviskas ķibeles. Tika sniegta
palīdzība kādai pensionārei, kurai pēkšņi
atteicies rādīt televizors.
11.augustā tika pārbaudīti dokumenti
vairākām personām, kuras pārvietojas
ar mopēdiem un motorolleriem. Braucot

Pagastu ziņas

Gads jau ir pusē un var atskatīties uz paveikto. Šogad lielākie darbi bija
plānoti centra labiekārtošanā. Ir atjaunoti gājēju celiņu segumi ar bruģi 170
kv.m.platībā. Lai sakārtotu pagasta centru, darbs vēl jāturpina. Ir izremontēti
dzīvokļi Jubilejas ielā 3-1 un Parka ielā 1-3. Ir pasūtīts projekts jauna veselības
aprūpes punkta izveidošanai dzīvoklī Jubilejas ielā 3 -13. Kapsētās izgatavotas un uzstādītas atkritumu kastes ar vākiem plastmasai un stiklam. Bākūžu
kapsētā ir izgatavoti jauni kapu vārti un sakārtota ūdens ņemšanas vieta.

Nīkrāce

Nīkrāces pagasta pārvaldes ēkai tiks veikts fasādes remonts. Ēka celta
1976. gadā. Ēkai tiks nostiprināti pamati, veikta armēšana (sieta iestrāde),
apstrāde ar tonētu dekoratīvo apmetumu, pakāpienu remonts, katlu telpas
durvju krāsošana. Darbus, kā norādīts noslēgtajā līgumā ar Aivaru Freimani,
paredzēts padarīt līdz 30. septembrim.

Raņķi

Raņķu pagasta centrā tiek īstenots Eiropas līdzfinansēts Skrundas komunālās saimniecības projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Raņķu ciemā” 2.kārta. Projekta ietvaros notiek ūdenstorņa rekonstrukcija
un sadzīves kanalizācijas trases izbūve. Vienlaicīgi tiks atjaunots asfalta
segums Raņķu pagasta Ziedu ielas posmam. Tiek plānota dūmvadu izbūve
daudzdzīvokļu namos.
Informāciju apkopoja pagastu pārvalžu vadītāji - Dzintra Veģe,
Benita Lielāmere un Ritvars Stepanovs

ar motorolleru, obligāti jālieto aizsargķivere.
12.augustā Skrundā tika pārbaudīta
automašīna ar Lietuvas Republikas
numura zīmēm, kuru vadīja Moldāvijas
pilsonis, jo tika saņemta informācija,
ka šī persona nodarbojas ar preču izplatīšanu bez saskaņošanas ar Skrundas
novada pašvaldību. Vēršam uzmanību,
ka pēdējā laikā ir aktivizējušies preču
izplatītāji, kuri nereti savus klientus apkrāpj. Informācija par personām nodota
Valsts policijai.
Tāpat augustā palīdzēts vairākiem cilvēkiem, kas policijā vērsušies ar savām
likstām - kādam nozagta malka, kādam
atgūts atņemtais velosipēds, kādam draudēts ar fizisku izrēķināšanos. Skrundā,
Kalpaka ielā atklāta patvaļīgi izveidota
notekūdeņu krātuve. Mājas īpašnieks
informēts par īrnieku darbībām. Sniegta
palīdzība arī Valsts policijai kādas personas meklēšanā, veiktas pārrunas ar
kādu autovadītāju, kurš Skrundā agresīvi
vada savu transporta līdzekli. Savukārt
Valsts policijai nodota informācija par
vīrieti, kurš pārkāpis tiesas spriedumu
par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
Skrundā, O.Kalpaka ielā. Aizturēta viena
persona un nodota Valsts policijai, kas
tiek turēta aizdomās par naudas izspiešanu ar vardarbības pielietošanu. Atgūts
arī agrāk nozagts velosipēds.
25.augustā konstatēts, ka pašvaldības
īpašumā, kurš ir neapdzīvots, vairāk

kā pus gadu joprojām deklarējušies 11
cilvēki. Vēlamies atgādināt, ka saskaņā
ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu,
dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša
laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīves vietas
deklarēšanas iestādē.
Policisti palīdzējuši arī Neatliekamas
medicīniskās palīdzības brigādei kādas
personas nogādāšanai Liepājas piejūras
slimnīcā.
29.augustā sadarbībā ar Valsts policiju
veikta patrulēšana Skrundas novadā.
Tika aizturētas vairākas nepilngadīgas
personas alkohola reibumā, kā arī vairākas mazgadīgas personas, kurām pēc
pl.22.00 bija jāatrodas mājās. Nepilngadīgās personas nogādātas mājās.
Liepājas ielā atrasts velosipēda rāmis
ar nosaukumu “Clasic” melnā un sudraba krāsā ar niķelētiem dubļu sargiem.
Aicinām atsaukties īpašnieku!
Skrundas novada pašvaldības policija
aicina sabiedrību būt atbildīgiem pret
saviem mājdzīvniekiem un neatstāt tos
bezpalīdzīgā stāvoklī, tāpat atgādina,
ka nekustamais īpašums jāuztur kārtībā
saskaņā ar Skrundas novada saistošajiem
noteikumiem.
Informāciju apkopoja –
Normunds Eihe, Skrundas novada
pašvaldības policijas inspektors

Skrundā darbosies vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Skrundas novada pašvaldība saņēmusi valsts budžeta dotācijas Skrundas novada

pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei uz esošā apmeklētāju centra
bāzes un tā darbības nodrošināšanai, sākot ar 2015. gada septembri.
Taupīt laiku un naudu, vēršoties vienā klientu apkalpošanas centrā, tā vietā,
lai apmeklētu katru valsts iestādi un pašvaldību atsevišķi – tā ir priekšrocība, ko
ikvienam piedāvā Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls
(turpmāk – VPVKAC). Šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni
2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan
no iedzīvotāju, gan valsts viedokļa.
2015. gadā 89 novadu pašvaldībās pakāpeniski tiks izveidoti Valsts un pašvaldību
vienotie klientu apkalpošanas centri. Šajos centros plānota noteiktu valsts pakalpojumu sniegšana.
Skrundas novadā valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
darbosies Skrundas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11, Skrundā, un jau patlaban
ir uzsākta to darbinieku apmācība, kuri apkalpos klientus. Sadarbības līgumi par
konsultāciju un noteiktu pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti ar šādām valsts iestādēm:
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Valsts ieņēmumu dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts zemes
dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts Darba Inspekcija. To, kādus tieši
valsts pakalpojumus varēs saņemt katrā no centriem, tuvākajā laikā varēs noskaidrot,
sazinoties ar pašvaldības speciālistiem.
Teksts: Zane Eglīte,
Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Ceļā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu Skrundā

Apzinoties problēmas, ko nekustamo īpašumu apsaimniekošanā rada nolietojusies meliorācijas sistēma, Skrundas novada
pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā (VP 2: RV2.2) pašvaldība ir paredzējusi veikt novada
meliorācijas sistēmu sakārtošanu un pilnveidošanu.
Lai šo mērķi varētu sekmīgi īstenot, pašvaldība sadarbībā ar sertificētu meliorācijas speciālistu ir veikusi meliorācijas sistēmu
apsekošanu un izvērtējusi, kurai sistēmai ir lietderīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu,
kā to paredz Meliorācijas likuma 1. panta 51 punkts. Novadgrāvju sistēmai “Dārzi purvā”, Skrundā, piešķirot pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, pašvaldībai būs iespēja ieguldīt gan pašvaldības budžeta, gan Eiropas
Savienības fondu līdzekļus minētās sistēmas pārbūvē un uzturēšanā un tādējādi uzlabot šajā teritorijā dzīvojošo dzīves kvalitāti.
Koplietošanas sistēmas statusa noteikšana nemaina zemju īpašumtiesības, un teritorijā esošo zemju īpašniekiem netiks uzlikti
papildu apgrūtinājumi vai aprobežojumi, kā arī netiks mainīti meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi.
Jāuzsver, ka šis ir tikai pirmais solis ceļā uz meliorācijas sistēmu sakārtošanu novadā. Jautājumu par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu plānots skatīt domes sēdē jau jūlija beigās.
Pateicība
Skrundas pensionāri pateicas Benitai Lielāmerei, Ingai Ezerietei, Inesei Ivānei, Vilnim Eglītim, ansambļa “Diantus” meitenēm un pārējiem enerģiskajiem, darbīgajiem un sirsnīgajiem Nīkrāces pagasta ļaudīm, kuri 1.augustā sarīkoja viņiem ļoti
skaistus svētkus.
Pateicība
Skrundas novada pašvaldība izsaka pateicību Dainai Badovskai par dāvinātajiem stādiem apzaļumošanai.
Pateicība
Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība” Skrundas nodaļas biedri izsaka pateicību Skrundas novada pašvaldībai
par sniegto atbalstu, lai apmeklētu visu Latvijas politiski represēto salidojumu. Šogad pasākums notika 22. augustā Ikšķilē.
Pateicība
Vēlos izteikt lielu pateicību Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra darbiniekiem par mīļo, sirsnīgo un cītīgo aprūpi
manas mammas Mirdzas Stungas pēdējās dzīves dienās. Novēlu veselību un izturību šo smago darbu strādājot!
Īsumā
Darbadienās no pl.12.30 – 15.00 ikviens iedzīvotājs aicināts paēst pusdienas Skrundas vidusskolas ēdnīcā.
Dziesmu svētkos
Šogad uz XI Vispārējo skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem no 8.- 12. jūlijam devās Skrundas vidusskolas 5-9. klašu
koris vadītājas Ligitas Meždreijas vadībā. Bet ielu koncertā piedalījās 1-4. klašu deju kolektīvi no Skrundas vidusskolas un
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas dejotāji. Kolektīvu vadītājas Dita Ņuņēvica un Liene Krūmiņa.
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“Tevī vienmēr kāds pumpurs plaukst,
Kāds asns uz sauli dīgst,
Tādu kā tu mums vesels lauks,
Vesels mežs
Būtu vajadzīgs.
Un, kad tu kā noglauzdams
Uzrunā mūs par draugiem,
Man gribas no tevis mācīties,
Kā izaugt no tumsas laukā...
Man gribas no lūpām projām sviest
Ikdienas vairogu - smīnu
Un gribas no jauna brīnīties
Par dzīves mūžīgo brīnumu.”
/Ā.Elksne/

Skrundenieku Jāni Blūmu
90 gadu jubilejā
sveic Vita Eglīte
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www.skrundasnovads.lv

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome piedzīs bezstrīdus kārtībā
termiņā nenomaksātos nodokļus un
nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no 4 personām.
Dome noteica koplietošanas meliorācijas sistēmu, kurai plānots piešķirt
pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības grāvju sarakstu un to
attēlojumu kartē.
Dome izsolīs nomas tiesības izsolē ar
augšupejošu soli pašvaldībai piederošās Garāžas III Nr. 5 Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, platība 18.6 m2, rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli 08.09.2015.,
pl.10.00, ar sākotnējo cenu 0.15 EUR/
m2 (nulle euro, piecpadsmit centi) +
PVN.
Dome pārdos par brīvu cenu 3600.00
EUR (trīs tūkstoši seši simti euro, nulle
centi) nekustamo īpašumu - dzīvokli
Dārza ielā 6-2, Skrundā, ar kopējo platību 74.5 m2.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/7 no 07.07.2015.
par nekustamā īpašuma dzīvokļa „Saulstari”-11 Jaunmuižā, Skrundas pagastā,
izsoli.
Dome izbeidza ar Skrundas Profesionālo vidusskolu nedzīvojamo
telpu nomas līgumu Nr.9-3/02/2011
no 02.02.2011. par telpu Raiņa ielā 15,

2015.gada 30.jūlija domes sēde

Skrundā, Skrundas novadā, nomu ar
2015.gada 30.augustu.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma Cieceres
ielā 2A, Ciecerē, Skrundas pagastā, zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes
vienības sadalīšanu.
Dome apstiprināja 29.06.2015. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par nekustamo
īpašumu „Skrundas arodvidusskola”
Skrundas pagastā: piešķīra atdalāmai
zemes vienībai 3.06 ha platībā un uz
tās esošām funkcionāli saistītām ēkām
un būvēm jaunu nosaukumu un adresi
„Klūgkalni”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala
lietošanas mērķis – 0903 – valsts un
pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.
Atdalāmai zemes vienībai 0.01 ha platībā un uz tās esošai transformatora ēkai
piešķīra jaunu nosaukumu un adresi
„Transformators STP-6008”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – 1201
– ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve. Atdalāmai
zemes vienībai 3.07 ha platībā un uz
tās esošām funkcionāli saistītām ēkām
un būvēm piešķīra jaunu nosaukumu
un adresi „Torņpumpuri”, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326. Zemes
gabala lietošanas mērķis – 0903 – valsts
un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.

Paliekošai zemes vienībai 5.65 ha platībā
un uz tās esošām ēkām un būvēm atstāja
nosaukumu „Skrundas arodvidusskola”,
Skrundas pagasts, Skrundas novads, un
adresi „Skrundas Profesionālā vidusskola”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 0901 – izglītības uz zinātnes
iestāžu apbūve.
Dome piešķīra ēkām, kuras atrodas
uz zemes vienības „Veccepļi” Skrundas
pagastā, adresi „Veccepļi”, Skrundas
pagasts, LV-3326.
Dome sadalīja saimniecību „Reimaņi”
Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes
vienībai 5.6 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Vecburtnieki”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
un pievienoja nekustamajam īpašumam
„Vecburtnieki”, Rudbāržu pagastā. Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Rogas”
Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes
vienībai 3.5 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Vecburtnieki”, Rudbāržu
pagasts, Skrundas novads, LV-3325,
un pievienoja nekustamajam īpašumam „Vecburtnieki”. Zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Kalna
Kušaiņi” Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes vienības
sadalīšanu.

bāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Krievkalni” Skrundas pagastā zemes ierīcības
projektu saistībā ar zemes vienības
sadalīšanu.
Dome apvienoja nekustamos īpašumus Oskara Kalpaka ielā 2, Oskara Kalpaka ielā 2A un Saldus ielā 7 , Skrundā,
un piešķīra vienotu adresi Oskara Kalpaka iela 2, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326. Apvienotās zemes vienības
lietošanas mērķis – 0801 – komercdarbības objektu apbūve.
Dome veica grozījumus Skrundas
novada domes 30.07.2015. sēdes lēmumā „Par zemes gabala Ventas ielā 2,
Skrundā, Skrundas novadā, iznomāšanu
ar apbūves tiesībām” (prot. Nr.12, 23.§).
Dome anulēja vairākas adreses - Nākotnes iela 5, Skrunda, Skrundas novads,
LV–3326; Dzirnavu iela 1, Skrunda,
Skrundas novads, LV–3326; Saldus
iela 11A, Skrunda, Skrundas novads,
LV–3326; „Ozoli”, Skrundas pagasts,
Skrundas novads, LV–3326.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Šķēpeļi” Raņķu
pagastā zemes ierīcības projektu saistībā
ar zemes vienības sadalīšanu.
Dome sadalīja saimniecību „Burtnieki” Raņķu pagastā, atdalāmai zemes
vienībai 3.6 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Fazāni”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, LV-3323, un pievienoja nekustamam īpašumam „Fazāni” Raņķu pagastā. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Zikmaņa
Ventaskalni” Raņķu pagastā un atdalāmai zemes vienībai 4.4 ha platībā pie-

šķīra jaunu nosaukumu „Pūces”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, LV-3323, un
to pievienoja nekustamam īpašumam
„Pūces” Raņķu pagastā. Zemes vienības
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apvienoja zemes vienības „Remesis” Dzeldā, Nīkrāces pagastā, 0.6 ha
platībā, uz kuras atrodas kokapstrādes
darbnīca, būvmateriālu noliktava un
gateris, un „Jaunmuri” Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, 1.1932 ha platībā un piešķīra
vienotu nosaukumu un adresi „Kastaņu
aleja”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320. Zemes vienības
lietošanas mērķis – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.
Dome mainīja nosaukumu un adresi
zemes vienībai „Zemdegas” Nīkrāces
pagastā 12.5 ha platībā, piešķirot zemes
vienībai un jaunuzceltajai saimniecības
ēkai, kura atrodas uz zemes vienības,
vienotu nosaukumu un adresi „Lieplejas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320.
Dome izbeidza ar SIA „Brokeru
aģentūra-ROOT” 01.02.2013. noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.86/1 ar 01.09.2015.

2015.gada 27.augusta domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome piešķīra līdzfinansējumu biedrības „Mini SD” projektam „Kurmīša
Otto meistarklases” 753.60 EUR (septiņi
simti piecdesmit trīs euro, sešdesmit
centi) apmērā.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Grozījumi 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1/2012 „Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu
un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Skrundas novadā””.
Dome veica Jaunmuižas pamatskolas
nolikumā (apstiprināts Skrundas novada
domes 22.08.2013. sēdē (prot. Nr. 7,
12.§) grozījumus.
Dome atļāva Skrundas jauniešu centram pieņemt dāvinājumu (ziedojumu)
no SIA „Saldus ceļinieks” 2 000 EUR
(divi tūkstoši euro) apmērā. Dāvinājuma mērķis - ieguldījums Skrundas
jauniešu centra infrastruktūrā un/vai
pamatlīdzekļa/-u iegādei centra vajadzībām.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome piešķīra pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu meliorācijas sistēmai „Dārzi purvā”,
Skrundā, saskaņā ar pašvaldības grāvju
attēlojumu kartē.
Dome nodeva biedrībai „Latvijas
Samariešu apvienība” bezatlīdzības
lietošanā telpu Nr. 1, 2 un 3 Kuldīgas
ielā 6, Skrundā, kopējā platība 42.7 m2,
uz 5 gadiem biedrības darbības nodrošināšanai.
Dome veica izmaiņas Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas
sastāvā: atbrīvoja no ceļu fonda komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
Daini Eisaku, viņa vietā ievēlēja Ritvaru
Stepanovu. Pēc izdarītajām izmaiņām
pašvaldības ceļu fonda komisijas sastāvs
ir šāds: komisijas priekšsēdētājs Guntis
Putniņš - pašvaldības izpilddirektors,
komisijas locekļi - Benita Lielāmere - Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes
vadītāja, Ritvars Stepanovs – Raņķu
pakalpojumu pārvaldes vadītājs, Ainars
Piļeckis – deputāts, Dzintra Veģe – Rud-

SKRUNDA

2015.gada 4.septembris

Dome uzņēma 8 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 1 personai piešķīra dzīvojamo telpu, slēdzot
īres līgumu uz vienu gadu, 8 personām
pagarināja īres līgumus, 1 personai atļāva mainīt dzīvojamo telpu uz citu dzīvojamo telpu Skrundas novadā, slēdzot
īres līgumu uz 1 (vienu) gadu.
Informāciju apkopoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

Pašvaldības kasē var norēķināties
arī ar maksājumu karti

RAŅĶI

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma piedalīties Lauku atbalsta dienesta aktivitātē - 4.3 atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ar projektu „Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas

„Dārzi purvā” pārbūve Skrundas novadā”. Projekta apstiprināšanas gadījumā
tiks ņemts no Valsts Kases ilgtermiņa
aizņēmums projekta realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma piedalīties Zivju fonda
izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzībai Skrundas novada pašvaldībā”. Projekta kopējās izmaksas ir
4840.00 EUR (četri tūkstoši astoņi simti
četrdesmit eiro un 00 centi). Zivju fonda
finansējums ir 90% no attiecināmajām
izmaksām, pašvaldības finansējums
ir 10% no attiecināmajām izmaksām.
Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks
ņemts no Valsts Kases ilgtermiņa aizņēmums 4840.00 EUR (četri tūkstoši
astoņi simti četrdesmit eiro un 00 centi)
apmērā projekta realizācijai, aizņēmuma atmaksu garantējot ar pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 8 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 9 personām piešķīra dzīvojamo platību, slēdzot
īres līgumu, ar 6 personām pagarināja
dzīvojamās telpas īres līgumu, 1 personai atļāva pārslēgt dzīvojamās telpas
īres līgumu, ar 2 personām pārtrauca īres
līguma tiesības uz dzīvojamo platību, bet
3 personām anulēja deklarētās dzīvesvietas Skrundas novadā.
Informāciju apkopoja Kristīne
Vērdiņa, projektu speciāliste

2015.gada 20.augusta domes
ārkārtas sēde
Dome par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktori iecēla
Daci MICKUS, slēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot mēneša darba
algas likmi 737.05 EUR (septiņi simti trīsdesmit septiņi eiro, pieci centi) un normālo
darba laiku – 40 stundas nedēļā, ar 24.08.2015.

Dzīvokļu jautājumi

Šā gada augustā Skrundas novada pašvaldības kasē, Raiņa ielā 11, Skrundā,
uzstādīts POS terminālis, tādējādi turpmāk maksājumus būs iespējams veikt arī
bezskaidrā naudā - ar norēķinu karti. POS terminālis ir elektroniska ierīce, kas
nodrošina visu banku izdoto maksājumu karšu pieņemšanu. Nauda par pakalpojumiem, kuri apmaksāti ar karti, attiecīgajā kontā tiek ieskaitīta jau nākamās
dienas rītā. Skrundas novada pašvaldības kases darba laiks: pirmdienās 8.0016.00; otrdienās 8.00-16.00; trešdienās 8.00-16.00; ceturtdienās 8.00-16.00;
piektdienās 8.00-14.00. Pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00.

NĪKRĀCE

Dome iznomās biedrībai „SK Ciecere” zemes vienību „Jaunciecere” Skrundas pagastā 12,31 ha platībā autotrases
izveidošanai un apsaimniekošanai.
Dome nolēma lūgt Iekšlietu ministriju
ierosināt Ministru kabinetam nodot bez
atlīdzības Skrundas novada pašvaldībai
īpašumā uz Iekšlietu ministrijas vārdu
zemesgrāmatā reģistrētos nekustamos
īpašumus: Liepājas ielā 5, Skrundā, kas
sastāv no zemes vienības 0,18 ha platībā
un namīpašuma, un 1.maija laukumā 2,
Skrundā, kas sastāv no zemes vienības
978 m2 platībā, Skrundas novada pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.
Dome iznomās zemes gabalu Ventas
ielā 2, Skrundā, 3101 m2 platībā Latvijas
Republikas Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves
tiesībām jaunas VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Skrundas
posteņa depo ēkas būvniecībai, slēdzot
nomas līgumu uz 10 gadiem un paredzot
nomniekam tiesības reģistrēt nomas
līgumu zemesgrāmatā un nostiprināt
īpašuma tiesības uz jaunuzcelto ēku
zemesgrāmatā kā pastāvīgu īpašuma
objektu.
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RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Iepazīstieties – jaunā Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra direktore Dace Mickus
Daces Mickus pedagoģiskā darba stāžs ir 25 gadi, no tiem 23 nostrādāti Rudbāržu
internātpamatskolā. Viņai ir divas skolotāju kvalifikācijas - sākumskolas un krievu
valodas skolotājas 3.kvalitātes pakāpe. Dace atzīst: „ Būt par šīs skolas direktori bija
liels personīgs izaicinājums man pašai. Arī kolēģi pamudināja piedalīties konkursā.”
Viņa neslēpj, ka svarīgi, lai direktors nāktu no pašu vidus, jo tā labāk var izprast
speciālās skolas sistēmu.
Direktore atzīst, ka darāmo darbu skaits ir liels - jāpabeidz iekārtot jaunizveidotās
profesionālās programmas „Ēdināšanas pakalpojumi kvalifikācijai Pavāra palīgs”
mācību un praktisko nodarbību telpas, skolēnu drošībai jāierīko novērošanas kameras, jāgatavojas skolas akreditācijai, tāpat ir iecerēts sagatavot bāzi profesionālo
programmu „Būvniecība” un „Mājturība” kvalifikācijas remontstrādnieks un mājkalpotāja iegūšanai 2016./17.mācību gadā. Mācību ilgums šo arodu apgūšanai būs 2
gadi, par pedagogiem tiks piesaistīti likvidētās Skrundas Profesionālās vidusskolas
skolotāji. Dace Mickus stāsta, ka domāts arī par tālākiem plāniem - iekļauties Veselību
veicinošu skolu tīklā, nodibināt NVO mazu projektu realizēšanai, rīkot nometnes
un sniegt pakalpojumus, piemēram, telpu vai transporta īri, ēdināšanu utt. Tāpat ļoti
nepieciešama ir internāta ēkas renovācija - siltināšana, apkures sistēmas nomaiņa
no gāzes uz malku vai šķeldu.
E- pasts: dacemickus @inbox.lv, t. +371 20274141
Informāciju apkopoja - Ieva Benefelde

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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SKRUNDAS NOVADS
Skrundas jaunieši IERAUGA, IZZINA un IESAISTĀS!
www.skrundasnovads.lv

Skrundas novada pašvaldība saņēmusi
finansiālu atbalstu projekta ”Ieraugi!
Izzini! Iesaisties!” ieviešanai, kas tiek
īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas
2015.gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros. Lai to īstenotu, augusts tika
pasludināts par jauniešu mēnesi, kad visa
mēneša garumā ieraudzījām, izzinājām
un iesaistījāmies.
Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, veicināt
jauniešu uzņēmību, personības attīstību,
piederības un pienākuma apziņu, kā arī
popularizēt veselīgu dzīves viedu.
Projekta ietvaros tiek organizēta lietderīga brīvā laika pavadīšana Skrundas
jauniešu centrā, veicināta brīvprātīgā
darba popularizēšana jauniešu vidū
Skrundas novadā, kā arī jaunieši īsteno
savas iniciatīvas dažādās āra un veselību veicinošās aktivitātēs, gūstot jaunas
zināšanas un prasmes un izzinot savas
spējas un savus iekšējos resursus.
Projekta īstenošanu iesākām ar aktivitāti „Mācies gatavot!” Pirmajā reizē
apguvām Šveices nacionālā ēdiena
Rakletes tapšanas nianses. Aktivitātes
mērķis bija ne tikai mācīšanās darot un
dzīvei noderīgu prasmju ieguve, bet arī
neformālās komunikācijas veicināšana.
Liela daļa projekta aktivitāšu bija
vērstas uz jauniešu iniciatīvu īstenošanu.
Viena no idejām bija organizēt rotaļu

pēcpusdienas bērniem. Visu augusta
mēnesi ceturtdienās Skrundas brīvprātīgie jaunieši kopā ar klaunu Pankūciņu
aicināja uz lielisku kopā būšanu Skrundas jauniešu centra pagalmā Amatnieku
ielā 1. Atsaucība no bērnu, viņu vecāku
un vecvecāku puses bija milzīga. Visi
kopā darbojās radoši, piedalījās rotaļās,
sportoja, dejoja un zīmēja.
Augusta nogalē Skrundas brīvprātīgie
jaunieši devās uz Veselības un sociālās
aprūpes centru pie tur dzīvojošajiem
senioriem, kuri laika gaitā kļuvuši par
mūsu mīļdraugiem. Pasākuma laikā jaunieši kopā ar senioriem izgatavoja telpu
dekorus, atpazina dažādu valstu karogus
un dalījās stāstos par šīm valstīm.
Caur piedzīvojuma izglītību, kas ir
brīvā dabā organizēts mācību process,
Skrundas novada jaunieši izzināja savu
personību. Ielūkojoties savas personības
dzīlēs un apzinot savas spējas un resursus, viņi apguva prasmes virzīties uz
SAVU mērķu sasniegšanu. Ne mazums
pūļu un drosmes prasīja jauniešu uzdrīkstēšanās doties nakts laivu braucienā pa
Daugavu un Rīgas kanāliem. Jaunieši
apmācību laikā veica uzdevumus uz
zemajām un augstajām virvēm, piedzīvoja brīvo kritienu, mācījās sadarboties
komandā nakts stratēģiskajā spēlē un
guva citas dzīvei noderīgas prasmes caur
pašu piedzīvoto.
Septembra mēnesī katru pirmdienu

2015. gada jūlijā un augustā mūžībā pavadītie ļaudis

Skrundas jauniešu centrs aicina apmeklēt veselību veicinošus pasākumus
„Dod sirdij spēku!” To laikā jauniešiem
būs iespēja mūzikas ritmos nodoties
dejas vilinājumam, atgādinot, ka deja
palīdz atraisīt cilvēka personību, sniedz
lielisku prāta un ķermeņa treniņu. Vairāk
kustēsimies, būsim veseli! Lai viss būtu
līdzsvarā, mācīsimies arī gatavot ko veselīgu un gardu, kā arī dosimies vēstures
izziņas pārgājienā, kura laikā iepazīsim
savu novadu.
Seko informācijai Skrundas jauniešu
centra Twitter kontā @SkrundasJ un
uzzini visu par plānotajām aktivitātēm
Skrundas jauniešu centrā.
Teksts - Baiba Eversone, Skrundas
novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste.

Bibliotēku ziņas

IVARS
STRAZDIŅŠ

14.11.1989.
„Alejas”, Skrundas pag. Skrundas novads

20.07.2015.

VALERIJA
DOROFEJEVA

05.01.1928.
Saldus iela 16-5, Skrunda, Skrundas novads

26.07.2015.

LIDIJA AUSMA KĀRKLIŅA

25.11.1931.
„Vaivariņi”, Rudbāržu pag., Skrundas novads

27.07.2015.

Disko Kuršiem -30!

Vārds, uzvārds

INESE PIUSE

DZIDRA
BĀRBALE
ANNA
ŠČERBATOVA
AINIS EGLĪTIS

JĀNIS
VOLDEMĀRS
EVERSONS

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

19.07.1932.
Amatnieku iela 2-4, Skrunda

06.07.2015.

18.11.1937.
Cieceres iela 11-5, Skrundas pag., Skrundas
novads

05.07.2015.

02.09.1942.
Ziedu iela 5-9, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas
novads

02.07.2015.

14.02.1925.
„Rīti”, Rūnaiši, Skrundas pag., Skrundas novads

13.07.2015.

11.11.1964.
Torņa iela 2-1, Kušaiņi, Skrundas pag., Skrundas novads

09.07.2015.

01.07.1928.
„Melngaiļi”, Valtaiķi, Laidu pag., Kuldīgas
novads

17.07.2015.

MELITA
RUGEVICA

13.11.1938
Dīķu iela 1-4, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas
novads

30.07.2015.

LAUMA
ZVIRBULE

22.01.1932.
„Krastmalas”, Nīkrāces pag., Skrundas novads

02.08.2015.

VILNIS
ZVIRBULIS

09.06.1930.
„Krastmalas”, Nīkrāces pag., Skrundas novads

31.07.2015.

ANDRIS
ZONBERGS

20.01.1954.
Vēju iela 8, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas
novads

02.08.2015.

VELTA
FELDMANE

03.11.1926.
Saldus iela 6, Skrunda

02.08.2015.

MIRDZA
STUNGA

01.05.1949.
Kuldīgas iela 11-5, Skrunda

31.07.2015.

AINARS
BERGS

19.01.1971.
„Ciņi”, Skrunda, Skrundas novads

31.07.2015.

ŽANIS
ĀDOLFS
GOMELIS

10.07.1928.
Apakšstacija, dz2, Rudbāržu pag., Skrundas
novads

08.08.2015.

DZIDRA
RUDZĪTE

03.12.1936.
Aprūpes nams VALTAIĶI, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

13.08.2015.

ŽORŽS
KLEINŠMITS

20.03.1924.
Kuldīgas iela 2, Skrunda

16.08.2015.

ANDRIS
KADAKS

23.08.1951.
„Skaistkalni”, Rudbāržu pag., Skrundas novads

21.08.2015.

ZIGRĪDA
ĀRIJA ZORENBERGA

02.09.1936.
„Priedes”-7, Rudbāržu pag., Skrundas novads

25.08.2015.

ELITA
JĒKABSONE

13.07.1963.
Priežu iela 3, Skrunda

29.08.2015.

Notikumu kalendārs

Skrundā

10.septembrī pl.10.00 Skrundas kultūras namā Dienvidkurzemes MKPC
nodaļa organizē informatīvu semināru „Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts
meža īpašniekiem” par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem.
T.20222041 (Alda Velvere).
11. un 25.septembrī no pl.9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra
telpās pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikties darba
dienās pa t.63321311.
11.septembrī Skrundas kultūras namā sezonu uzsāk Levitas Tuleiko modes
deju grupas: 1. - 2. kl. Pl.14:00; 3. - 5.kl pl.15:00; 5. - 6. gadi pl.16:00; 6.-9.
kl pl.17:00; Esences pl.18:00; Zumba pl.19:00. Gaidām jaunus dalībniekus!
T.29741973 (Levita).
14.septembrī no pl.10.00 pie Skrundas VSAC, Kuldīgas ielā 2, bērnus un viņu
vecākus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu LOR
un neirologs. Pieteikšanās pa t. 63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes
dienas centrā.
19.septembrī būs iespējams veikt redzes pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt
brilles (ArtOptika) Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Pieteikšanās pa t.29555933
(Sarmīte).
3.oktobrī Skrundas kultūras namā pl.21.00 disko “Kurši”. Ieejas maksa: no
pl.21.00 – 21.30 3.- EUR; 21.30 – 22.00 4.- EUR; pēc tam 5.- EUR. Galdiņus
rezervēt pa t.63331556.
17.oktobrī Skrundas kultūras namā apvienības “Panna” izrāde “ Jaunais TĒTIS ”
ar Aināru Ančevski galvenajā lomā. Biļešu cenas: 6,7,8 EUR. Biļetes var iegādāties
Skrundas bērnu bibliotēkā vai www.bilesuparadize.lv

Raņķos

Skrundas Bērnu bibliotēka
10.septembrī pl.11.00 „Rakstnieks
satiek lasītāju” - tikšanās ar dzejnieku
un rakstnieku Uldi Ausekli.
21.septembrī „Liepziediņi lasa!” - grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
24.septembrī pl.11.00 „Rakstnieks
satiek lasītāju” – tikšanās ar dzejnieci
un rakstnieci Māru Cielēnu.
Skrundas pilsētas bibliotēka
14.septembrī pl.16.00 aicina visus
interesentus uz tikšanos ar dzejnieku
Hariju Krūzi un viņa domubiedri Mārīti
Kviesi.
9.septembrī Skrundas pilsētas bibliotēka slēgta. Mācības LNB Rīgā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Rudbāržu bibliotēka
23. septembrī Raiņa dzejas pēcpusdiena bērniem „Kas visu izteic bez mēles?”
17.septembrī visas Skrundas novada bibliotēkas slēgtas. Seminārs
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

ELZA ELVĪRA
SERMULE

2015.gada 4.septembris

3.oktobrī pl.21.00 Skrundas kultūras namā piekto reizi notiks diskotēkas “Kurši” dīdžeju un tehnisko
darbinieku salidojums. Tas ir vakars,
kad savus fanus un mūzikas draugus
kopā aicinās diskotēkas radītāji:
Mārīte un Raimonds Tožes, bijušie
diskžokeji Loreta Robežniece, Valdis Bračs, Andris Ozols un Tonijs
Tože. Pirmo reizi pēc daudziem gadiem salidojumam pievienosies un
ar savu muzikālo gaumi priecēs arī
ārzemēs dzīvojošie bijušie diskžokeji Inga Sproģe un Vairis Vilde. Par
skaņu rūpēsies Imants Johansons,
par disko gaismām - Uldis Veiss.
Nāc kopā ar draugiem uz Skrundas
kultūras namu, kur Tevi sagaidīs
laba 80.-90. gadu mūzika, lieliska
atmosfēra un dažādi pārsteigumi!
Galdiņu rezervācija pa t. 63331556.
Ieeja: no pl.21.00-21.30 3.00 EUR,
no pl.21.30-22.00 4.00EUR, no
pl.22.00 5.00 EUR. Dzimšanas un
vārda dienas gaviļniekiem, uzrādot
apliecinošu dokumentu, ieeja - 3.00
EUR. Aicinām tērpties disko stilā
- labākajiem tērpu autoriem pārsteigumu balvas!
Teksts - Kuršu krustmāte
Aivita Emerberga

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.

15.septembrī pl.16.00 Raņķu bibliotēkā pasākums “Vasaras veltes manā burciņā”. Degustēsim un dalīsimies pieredzē.
25.septembrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Nīkrāces amatierteātris “Brinida”
rādīs B. Juhņēvičas joku lugu “Pavasara neprāts”.
30.septembrī pl.11.00 Raņķu pasākumu zālē tikšanās ar dzejnieci Aiju Celmu.
Runāsim par dzejas rašanos, klausīsimies viņas dzeju un dzejoļu “otro dzīvi”
dziesmās.
9.oktobrī pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Pensionāru atpūtas vakars.

Rudbāržos

11.septembrī pl.19.00 Rudbāržu k/n Nīkrāces amatierteātra “Brinida” pirmizrāde
“Pavasara neprāts”.
26.septembrī pl.10.00 lieli un mazi, veci un jauni tiek gaidīti Rudbāržu centrā
uz Miķeļdienas tirgu. Tirgotājiem pieteikties pa t.28651944 (Inese).

Nīkrācē

9.septembrī pl.8.00 izbraukšana no Dzeldas pieturas - ekskursija Nīkrāces
pagasta senioriem uz Pūres šokolādes muzeju, Durbes pili un Šlokenbekas muižu.
16.septembrī pl.11.00 Nīkrāces atpūtas centrā tikšanās ar dzejnieci Aiju Celmu
“No sirds uz sirdi”.
29.septembrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā “Miķeļdienas darbnīca”. Aicinām
visus – gan lielus, gan mazus - no rudens veltēm pagatavot kādu gardumu, interesantu dekoru vai dāvaniņu.

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Jūlijā Skrundas novadā Kristīnes un Ruslana Sidorko ģimenē piedzimis puisītis
Rainers, savukārt Ieva Bartašus un Lauris Skutulis kļuvuši par vecākiem Oliveram.
Augustā Marutai un Ērikam Rudzrogām ģimenē sagaidīts ceturtais bērniņš Rainers
Ēriks. Guna Pavilaite un Kārlis Jaunzems kļuvuši par vecākiem meitiņai Elīzai,
Kitija Zemture un Aldis Dureika meitiņai Sabīnei
Apsveicam vecākus! Lai aug stipri vīri un skaistas meitas!
Šai vasarā ir kaut kas liktenīgs
starp tevi un starp mani…

Jūlija mēnesī laulību reģistrējuši 16 pāri:
Anda un Jānis Rozenbergi, Līga un Edgars Stieģeļi, Līga un Mairis Lazutkini
no mūsu novada; Kristīne un Ģirts Kauliņi, Ieva un Oskars Karkovski no Saldus;
Līga un Sandis Kasparaviči, Lāsma un Rolands Miloševski no Aizputes; Līga
Reinfelde un Rolands Macats no Lielvārdes; Marta un Arnolds Kaminski no Ķekavas novada; Una Untule-Judvaite un Jānis Judvaitis no Priekules; Vineta un Viktors
Druviņi no Kandavas; Inese un Tomass Pragulbicki no Pāvilostas; Katrīna Indeikina
un Pāvels Koliškins, Agnese un Jānis Puriņi no Rīgas; Laura Šteinberga un Rolfs
Versteegs no Nīderlandes.
Augusta mēnesī laulību reģistrējuši 13 pāri:
Elīna un Uģis Lagzdas, Beāte un Jānis Fišmeisteri, Arta un Didzis Strazdiņi,
Raimonda un Uldis Baloži, Eva un Sandis Behmaņi no mūsu novada; Jūlija un
Vladislavs Judini, Ina un Alberts Jasāni, Valentīna un Aleksejs Romanovi, Karina
Berezina un Aleksandrs Fiļipovs no Rīgas; Gundega un Renārs Marcinkēviči, Jekaterina un Igors Sarkisovi no Jelgavas; Nora un Janeks Kalmani no Kolkas; Anija
un Māris Petrovski no Ventspils.
Apsveicam jaunās ģimenes!

Eiropas sporta nedēļa Nīkrāces pagastā

No 7. -13. septembrim Nīkrācē notiks Eiropas sporta nedēļa.
7.septembrī Eiropas Sporta nedēļas atklāšana (aktivitāšu sākuma diena) – rīta
rosme Nīkrāces pagasta iestādēs ( Nīkrāces pamatskolā, Nīkrāces pagasta pārvaldē,
bibliotēkā, Saieta namā).
8.septembrī - ikviens skaita, cik kāpņu pakāpienus dienas laikā ir pieveicis.
9.septembrī – visas darba dienas garumā darbojamies uz trenažieriem, gan telpās,
gan āra trenažieru laukumā.
10.septembrī – nūjošanas diena. Pl.15.00 pulcējamies pie Atpūtas centra, lai kopīgi
nūjotu pa Nīkrāces skaistajām vietām.
11.septembrī – visu dienu aktivitātes ar bumbām (gan basketbola, gan volejbola,
gan tenisa, gan florbola). Pl.15.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā būs iespējams mest basketbola soda metienus.
12.septembrī – pārgājiens uz Zoslēnu gravu. Pulcēšanās pl.11.00 pie Atpūtas centra. Līdzi ņemt labu garastāvokli un vēlmi izbaudīt Nīkrāces pagasta skaistās vietas!
13.septembrī - Vislatvijas Spēka diena! Visā Latvijā vienlaicīgi 80 vietās tiks
nodrošinātas stacijas, kur jaunieši un visi interesenti varēs pierādīt un izmēģināt
savus spēkus pievilkšanās uz maksimālo atkārtojumu skaitu!

