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Labākie no labākajiem

Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte, Skrundas novada
Attīstības nodaļas vadītāja.
Reibinošos ceriņus pamazām
nomaina tikko pļautas zāles
smarža. Tā vien gribas apģērbties
ērtāk un tuvāk dabai pavadīt katru
brīdi. Tomēr šis ir aktīva darba
periods. Rosība no agra pavasara
līdz pat vasaras svētkiem manāma
sēklu veikalos, tirgus laukumos,
kur tiek skatīti un iegādāti dažādi
dēsti un stādi. Cilvēki domā par to,
kā atvieglot savus ikdienas tēriņus
par pārtiku, ko likt burciņās vai
saldētavās uz ziemu. Kārstākais
darba laiks sācies zemniekiem,
arī citiem uzņēmējiem. Arī mēs,
Attīstības nodaļas darbinieki,
īstenojam jau iesāktus projektus
un plānojam iesaistīties jaunos.
Arvien vairāk cenšamies pievērst uzmanību sadarbībai ar
uzņēmējiem. Vairākās tikšanās
reizēs esam uzzinājuši uzņēmēju
ieteikumus sadarbībai. Pārrunājuši
novada attīstības iespējas, kā to
radīt pievilcīgāku tūristiem.
Skrundas svētkos pirmo reizi
tika godināti Skrundas novada
godprātīgākie uzņēmēji. Uzskatu,
ka PALDIES ir pelnījis ikviens
uzņēmējs, kas nodarbojas ar
uzņēmējdarbību Skrundas
novadā, jo tas liecina, ka vismaz
viens cilvēks ir nodarbināts un gūst
ienākumus. Bet, ja šis uzņēmējs
vēl spēj algot darbiniekus un nest
smago nodokļu nastu- cepuri
nost viņa priekša. Ikreiz dodoties
ciemos pie kolēģiem uz citā
pašvaldībām vai valstīm, vienmēr
cenšamies aizvest kādus vietējo
uzņēmēju ražojumus. Vismaz tādā
veidā varam popularizēt ražoto
Skrundas novadā. Kad vietējais
produkts tiek pasniegts kopā
ar stāstu par produkta izcelsmi,
ražotāju, tas iegūst pavisam citu
smeķi. Un zinu, ka tad tas paliek
atmiņā uz ilgāku laiku.
Ti k a i n o m ū s u u z ņ ē m ē j u
konkurētspējas, radošuma,
spītīgas vēlmes attīstīties un
cilvēku pirktspējas ir lielā mērā
atkarīga novada attīstība.
Ikvienam no mums ir idejas par
savas saimniecības, veikala,
ražotnes attīstību, bet vai esam
padomājuši kopumā par Skrundas
novada attīstību? Es rosinu katru
no jums padomāt par līdzsvarotas
teritorijas attīstību, jo Skrundas
novada pašvaldība ir saņēmusi
atbalstu no Eiropas Savienības
Skrundas novada attīstības
programmas un teritorijas
plānojuma izstrādei. Uzdrīkstieties
paust savus ierosinājumus būt
aktīviem tad, kad mēs to jautāsim.
Nestāviet malā!
Lai visiem priecīgi Līgo svētki un
darbi sokas raiti!

SKRUNDA

NOVADS

1.jūnijā Skrundas novada
domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga sumināja tikko
aizvadītā mācību gada čaklākos un
aktīvākos skolēnus, skolotājus un
atsaucīgākos vecākus. Pasākumā
ikvienu priecēja novada izglītības
iestāžu audzēkņi ar muzikāliem un
skatuves runas priekšnesumiem.
Pateicības rakstus un piemiņas
dāvanas Skrundas novada domes
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga pasniedza šādiem novada
iedzīvotājiem.
No pirmsskolas izglītības
iestādes Liepziediņš: skolotājām
Innai Bondarei un Kristīnei Skudrai, Kārļa Danenberga tētim Jānim
Danenbergam - par kokmateriālu
ziedojumu iestādei.
No Oskara Kalpaka Rudbāržu
pamatskolas: audzēkņiem Mārtiņam
Ludim Meijam un Dailai Ziņģei,
skolotājai Inai Meisterei un skolas
padomes priekšsēdētājai Mārītei Pateicību saņem Ilze Zaneriba.
Strazdiņai par Comenius projekta īstenošanu.
No Skrundas mūzikas skolas: audzēknēm Annijai Kliemanei un Zandai
Balandīnai, skolotājām Antrai Zuntnerei, Jolantai Bračai un Dacei Ganiņai
par labu audzēkņu sagatavošanu konkursiem.
No Nīkrāces pamatskolas: skolotājām Anitai Miksonei un Sellijai
Jansonei – par aktīvu darbu ar audzēkņiem, skolniecēm Samantai Seņko un
Sorentai Zaneribai, Sorentas Zaneribas mammai Ilzei Zaneribai – par personīgo
ieguldījumu aerobikas grupas tērpu iegādē, Renāra un Annijas Jansonu tētim
Armandam Jansonam – par atbalstu Ziemassvētku pasākumu organizēšanā.
No Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra: audzēkņiem
Andrim Martišauskim , Edijam Feldmanim, skolotājiem- Ilzei Gūbelei un
Ivaram Liepam – par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu konkursiem un sporta
sacensībām, Edija Feldmaņa mammai Sandrai Feldmanei – par ieinteresētību
un atbalstu skolai.
No Skrundas arodvidusskolas: audzēkņiem- Agitai Andersonei , Ēvaldam
Kārkliņam, Līgai Jansonei, skolotājām Anitai Bušmanei – par ieguldījumu
audzēkņu spēju un talantu izkopšanā, Guntai Stepanovai – par ieguldījumu
jauniešu profesionālajā sagatavošanā un profesijas popularizēšanā, Olgai
Šilinskai – par atbalstu izglītības iestādei;
No Skrundas vidusskolas: skolniecēm-Rūtai Lindei, Ancei Timbarei,
Baibai Kliemanei, Vizmai Sermulei, Kristai Žulpai, Ilvai Danenbergai, Alisei
Žulpai un Dacei Metējai, skolotājām- Inesei Pickainei – par konkursu rīkošanu

novada skolām, skolēnu sagatavošanu konkursiem, aktīvu dalību starpvalstu
skolēnu apmaiņas projektu izstrādē, Ingunai Blokai, Maijai Muižarājai un
Silvai Pētersonei – par skolēnu sagatavošanu novada, strapnovadu un valsts
mācību priekšmetu olimpiādēm, Ingunai Bergai – par aktīvu darbību starpvalstu skolēnu apmaiņas projektā Skrunda – Itālija, Serrenti 2010.-2011.,
Dāvja Lākuta mammai Marinai Lākutei – par aktīvu darbību vecāku un skolas
padomēs, Orlanda Sanda Andžes tētim Aldim Andžem – par atsaucību un
sapratni saimniecisku jautājumu risināšanā.
No Jaunmuižas pamatskolas: audzēknei Alitai Kevišai,skolotājām- Svetlanai Rudzītei – par sekmīgu skolēnu sagatavošanu mācību un interešu izglītības
konkursiem , Irinai Freimanei- par skolēnu iesaistīšanu „Zaļās jostas” konkursos un iegūto 2.vietu valstī makulatūras vākšanas konkursā. Santas, Diānas un
Alitas Kevišu tētim Vasilijam Kevišam – par sporta laukuma labiekārtošanu.
Sportistiem:
Artjomam Zaharovam – par sasniegumiem galda hokejā; Robertam
Behmanim- Bergmanim, Oļegam Kricakam, Katei Krūklei – par sasniegumiem volejbolā; Gintam Lasmanim – par sasniegumiem volejbolā un
galda hokejā; Arnim Vītolam – par sekmīgu audzēkņu sagatavošanu galda
hokeja sacensībām; Rudītei Kronlakai un Vijaram Švānbergam – par sekmīgu
audzēkņu sagatavošanu valsts un starptautiskajām sporta sacensībām.
Informāciju apkopoja Inga Flugrāte, izglītības darba speciāliste
Foto- Ieva Benefelde

Daudz vairāk smaida

Skrundas alternatīvās
aprūpes dienas centrs ne tikai
aicina iedzīvotājus uz dažādām
nodarbībām, bet piedāvā tajā
pavadīt visu dienu cilvēkus ar
invaliditāti. Šobrīd šādu iespēju
izmanto divi novada iedzīvotāji.
Apgūst jaunas prasmes
Diena sākas ar to, ka tiek kopīgi
izrunāts, kas jauns noticis klientu dzīvē, kas viņus iepriecinājis,
kā viņi jūtas. Rīta apļa laikā tiek
saskaņota dienas kārtība. Tad laiks
sarunai vai nodarbībai par kādu
darbinieku skatījumā aktuālu un
klientiem nepieciešamu tēmu. „Tā
piemēram, rīta pusē esam mācījušies
cept cepumus, noformēt plakātus,
meklēt informāciju Skrundas un citās
mājas lapās, attīstījuši prasmi saskaitīt
naudu atbilstoši norādītajai summai
ar attīstošās spēles starpniecību,
notikušas individuālās nodarbības,
runājuši par higiēnas jautājumiem,”
sacīja dienas centra un nodarbību
vadītāja Daina Ābele. Viens no centra
klientiem Elmārs atzina, ka viņam ļoti
patīk trenažieru nodarbības. Treniņu
programmu un slodzes sagatavojusi
ārstnieciskās vingrošanas trenere. Pēc
pusdienām parasti notiek nodarbības
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saistībā ar rokdarbiem, mākslu un
izklaidi. Tad klienti mācījušies spēlēt
dažādas galda spēles, zīmējuši,
līmējuši, pinuši, gatavojuši dāvaniņas,
apguvuši rokdarbu pamatus. Dienas
noslēgumā atkal tiek uzklausīts
klientu viedoklis par pavadīto dienu
un vēlmes nākamajām nodarbībām.
„Patīkami, ka viņi pauž savu viedokli
un paši piedalās dienas aktivitāšu
plānošanā,” piebilda D.Ābele.

Slēdz līgumu
Kļūt par dienas centra klientu
var pilngadīgas personas ar
funkcionāliem (kustību, redzes,
dzirdes un garīgiem) traucējumiem,
kuriem ir piešķirta invaliditāte. Pēc
iesnieguma saņemšanas, tiks slēgta
vienošanās starp dienas centru un
klientu par sadarbību. Vienošanās
paredz, ka klients apņemas ievērot
iekšējās kārtības un ugunsdrošības
noteikumus, centra darba laiku, korektu attieksmi pret citiem centra klientiem, darbiniekiem un inventāru, ka
neapmeklēs centru apreibinošo vielu
ietekmē, bet centrs nodrošinās iespēju
te uzturēties, pilnveidos klientu
prasmes un sekmēs viņu integrāciju
sabiedrībā. Klients 2 reizes nedēļā var
visu dienu pavadīt centrā, piedalīties
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Dienas centra klients Elmārs Kaminskis vienā no nodarbībām mācās
cept cepumus.
nodarbībās un saņemt bezmaksas viņu tuviniekiem par uzdrošināšanos
pusdienas, izmantot trenažierus, iesaistīties dienas centra aktivitātēs.
Es ceru, ka tieši klientu atsauksmes
dušas, datorus.
un pieredze, iedrošinās arī citas personas ar funkcionāliem traucējumiem
Aicina pulkā
„Klients, apmeklējot dienas rudenī piebiedroties mūsu pulciņam.
centru, apgūst jaunas prasmes un Nāciet! Lielākā pulkā ir interesantāk
zināšanas, interesanti pavada brīvo un jautrāk!”
laiku, tiekas ar jauniem draugiem.
Teksts- Ieva Benefelde
Viņi pašapliecinās un nostiprina savu
Foto- Sandris Kuzmickis
fizisko ķermeni, jūtas pilnvērtīgāki un
daudz vairāk smaida,” atzina D.Ābele.
„Paldies mūsu esošajiem klientiem un
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Attīstīs spējas un kustības

ĪSUMĀ

Diabēta pacientiem

16.jūnijā pl.12.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks bezmaksas
apmācība diabēta pacientiem un
viņu tuviniekiem. Apmācību vadīs
P.Stradiņa Klīniskās universitātes
slimnīcas sertificēta diabēta
apmācības māsa Revita Gaišuta.
Pl.13.30 medicīnas pārstāve un
nūjošanas instruktore Zanda Elpe
vadīs nūjošanas nodarbību diabēta pacientiem. Interesentiem jābūt mugurā
brīvam apģērbam un kājās ērtiem,
stabiliem apaviem (nodarbības
dalībnieki tiks nodrošināti ar nūjām).
Lai pārliecinātos par to, ka fiziskās
aktivitātes samazina cukura līmeni
asinīs, pirms un pēc nodarbības būs to
iespējams pārbaudīt. Pieteikšanās uz
nodarbībām individuāli centra telpās
vai Dainai pa tālruņiem 63321311,
29407389, e-pasts: daina.abele@
skrunda.lv. Lūgums pieteikties uz
semināru savlaicīgi, lai varam sagatavot dalībnieku skaitam atbilstošu telpu.

Biedrība „Lejaskurzeme”
Leader programmā (ELFLA)
nupat ieguvusi finansiālu atbalstu, lai varētu īstenot projektu
„Aprīkojuma iegāde attīstošo terapiju nodrošināšanai biedrībā Lejaskurzeme”.
Nepieciešams daudziem
Doma veidot šādu projektu radusies no ikdienas pieredzes ar biedrībā
esošajiem bērniem, kuriem ir dažādas
veselības problēmas. Bet Skrundas
novadā kopumā ir 240 korekciju
grupu bērni ar īpašām vajadzībām,
kuriem ir nepieciešama palīdzība
sociālo prasmju attīstībā. „Lai uzlabotu bērnu atmiņu, sīko muskulatūru,
uztveri, kustību koordināciju un
priekšmetisko darbību pilnā apjomā
un tā uzlabot dzīves kvalitāti, tika
nolemts startēt Leader projektu
konkursā,” sacīja biedrības „Lejaskurzeme” valdes locekle Sanita
Ukavica.
Palīdzēs rotaļlietas
Lai īstenotu nodomus, ir paredzēts

Drošībai un kārtībai

Turpina projektu

Ir atsākušies darbi pie Rudbāržu
sanatorijas internātpamatskolasrehabilitācijas centra skolas
ēkas renovācijas projekta
N r. 3 D P / 3 . 1 . 3 . 3 . 1 / 0 9 / I P I A /
VIAA/025. Papildus darbu ietvaros tiks sakārtota atbalsta siena, lietus ūdens novadīšanas
sistēma, zibens aizsardzība,
kā arī bruģa seguma ierīkošana.

Izgāztuve rekultivēta

Skrundas novada pašvaldība ir
realizējusi Kohēzijas fonda projektu
„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Skrunda” rekultivācija Skrundas pilsētā
ar lauku teritoriju 62297/1445/VPP”.
31. maijā tika pabeigti laika apstākļu
dēļ atliktie darbi sadzīves atkritumu izgāztuvē „Skrunda”. Projektā
izvirzītie mērķi ir sasniegti- izgāztuve
„Skrunda” ir atbilstoši 2006. gada
13. jūnija MK noteikumu Nr. 474
prasībām rekultivēta. To apliecina
arī Valsts Vides dienests, veicot
dokumentu pārbaudi un vietas apskati. Izgāztuves platība bija 2 ha ,
bet pēc rekultivācijas darbu veikšanas
ir kļuvusi tikai par aptuveni 1ha
lielu uzbērumu, kas glabā apmēram
85 tūkstošus sadzīves atkritumus.

Dāvinājuma kartes

Skrundas novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests” vēlas
informēt iedzīvotājus, ka ir pagarināts
AS ”Latvenergo” norēķinu karšu
(Dāvanu karte 500 kWh vērtībā)
derīguma termiņi. Tas nozīmē, ka
trūcīgās personas dāvinājuma karti varēs saņemt līdz 2011. gada
31. decembrim. Papildus no 2011.
gada 1. jūnija trūcīgām ģimenēm
ar bērniem un GMI saņēmējiem ir
iespējams pieteikties uz atkārtotu
AS ”Latvenergo” dāvinājuma karšu
saņemšanu, kuras šo dāvinājumu
jau saņēmušas līdz 2011. gada
31. maijam. Atkārtoti dāvinājumu
drīkst izsniegt vienu reizi. Sociālie
darbinieki Jūs gaidīs Skrundā,
Raņķos, Nīkrācē un Rudbāržos!

Bibliotēkas vasarā

Skrundas pilsētas bibliotēkā no 1.
jūnija līdz 1.septembrim pusdienas
pārtraukums no pl.12.00- 13:00 un
bērnu bibliotēkā no pl.13.00- 14.00.

Atvaļinājums

Skrundas novada būvvalde
informē, ka būvinspektors ir
atvaļinājumā no 20.06.-06.07. un
arhitekte 13.06.-14.07. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
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aprīkot telpu Skrundas alternatīvajā
dienas aprūpes centrā ar attīstošajām
rotaļlietām un spēlēm. Tur bērni ar
dažādiem attīstības traucējumiem
(garīgiem, fiziskiem, runas, redzes,
dzirdes) kvalificētu speciālistu (psihologa, logopēda, speciālā pedagoga,
fizioterapeita) vadībā varēs apgūt
pēc individuāli izstrādāta plāna sev
nepieciešamās pilnvērtīgas attīstības
prasmes. Skrundas novadā tāda veida
pakalpojumi šobrīd netiek sniegti un
tuvākais, kur to piedāvā par maksu, ir
Saldus, Kuldīga vai Liepāja.
Pielietos Montesori metodi
Projekta kopējās izmaksas ir Ls
2 578,38. Lielākā daļa summas tiks
tērēta kvalitatīvu attīstošo rotaļlietu
iegādei. Tās būs krāsainas dažādu
formu piramīdas, veramu figūru
komplekti, mozaīkas, īpašas puzles un domino kauliņi. Plānots
iegādāties aprīkojumu, lai varētu
pielietot arī Montesori metodi. Tā
ir itāļu ārstes, pedagoģes Marijas
Montesori izstrādāta metode, kura

Nepilnu mēnesi Skrundas novada
darbojas pašvaldības policijas inspektors Guntis Putniņš. Šobrīd notiek
darbs pie novada iepazīšanas, kā arī
kārtota administratīvā lietvedība.
Tas nozīmē, ka tiek slēgti līgumi
par datu bāzēm, ar CSDD par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli, vienošanās ar valsts
policiju par sadarbību, tiek ieviestas
arī lietvedības veidlapas. „Skrundā
pašvaldības policija nav bijusi, tādēļ
viss jādara no jauna,” sacīja Guntis
Putniņš.
Inspektora galvenais uzdevums
ir drošības un kārtības uzturēšana
Skrundas novadā. Viņš sadarbosies
arī ar sociālo dienestu un bāriņtiesu
ģimeņu apsekošanā. Tagad novadā
vairāk tiks uzraudzīts, vai pareizi
ir novietoti auto ne tikai uz ielām,
bet arī daudzdzīvokļu namu pagalmos. Apsekos, vai Karoga likumā
noteiktajās dienās pie ēkām ir izkārti
valsts karogi. Vairs tik netraucēti
publiskās vietās nevarēs smēķēt
nepilngadīgie. Arī alkoholiskie
dzērieni lietojami vien atļautās vietās.
Papildināti tiks novada saistošie noteikumi par dzīvnieku turēšanu. Katram
dzīvniekam ir jābūt reģistrētam un
vakcinētam. Arī tas tiks pakāpeniski
pārbaudīts, apsekojot mājas.
Šobrīd pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nedrīkst sēdēt
uz solu atzveltnēm, jo tā tiek bojāts
pašvaldības īpašums, tāpat mazgāties,
peldināt dzīvniekus, mazgāt veļu
publiskos dīķos, strūklakās un
citās ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts,
nevajadzētu. Sabiedriskās vietās
pašvaldība ir liegusi nodarboties
ar ubagošanu, zīlēšanu. Tāpat tiks
kontrolēts, vai iedzīvotājiem ir līgumi

Skrundas vidusskolā
noslēdzies projekts

ar atkritumu apsaimniekotājiem
un vai netiek traucēts iedzīvotāju
naktsmiers.
Pašvaldības inspektora darbā jau
aizvadīts pirmais lielais publiskais
pasākums Skrundas svētki. Tajos
bijuši tikai sīki pārkāpumi, kuros
izteikti mutiski aizrādījumi.
Vakaros tiek plānoti reidi kopā
ar valsts policiju. „Gribētu, lai
iedzīvotāji nedomā, ka esmu tikai tāpēc, lai kādu sodītu, bet gan
lai sadarbotos. Jo vislabāk panākt
drošību un kārtību varam visi kopā,”
sacīja Guntis Putniņš.
Iedzīvotāji zvanīt pašvaldības
policijas inspektoram var pa t.
29555335 vai rakstīt e-pastā: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv. Inspektors pieņems iedzīvotājus
p/a „Sociālais dienests” telpās
pirmdienās no 9.00-16.00,
ceturtdienās no 9.00-16.00. Zvanīt
var jebkurā laikā.

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Eko Kurzeme” organizē
nederīgo un nolietoto lielgabarīta preču (televizori, vecās mēbeles, sadzīves
tehnika, citi nestandarta atkritumi) savākšanu no mājokļiem. Nolietotās
lielgabarīta preces varēs nodot šādos preču savākšanas punktos:
11.jūnijā Raņķu pagastā pl.9.00 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos, pl.9.30
pie Līvānu mājām (pie Dārza ielas), pl.10.20 Raņķu pagasta Smilgu ciemā.
11.jūnijā Nīkrāces pagastā pl.9.00 Dzeldā, pl.9.45 Lēnās.
18.jūnijā Rudbāržu pagastā pl.9.00 Rudbāržos (atkritumu konteineru
laukumā).
18.jūnijā Skrundas pagastā pl.9.00 Saveniekos, pl.10.00 Kušaiņu ciemā
pie daudzdzīvokļu mājām, pl.10.45 Cieceres ciemā.
Sīkākai informācijai zvanīt Skrundas novada pašvaldībā
uz tālruni 63331154
Vilnim Grāvelim vai Antai Storķei.
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30.aprīlī noslēdzās Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Skrundas 1.vidusskolā” 2009/0032/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/007. Projekta
aktivitātes tika īstenotas laika posmā no 01.07.2008.-30.04.2011. par kopējo
finansējumu 97872.43 LVL.
Projekta specifiskais mērķis - vispārējās vidējās izglītības kvalitātes
paaugstināšana Skrundas novada Skrundas 1.vidusskolā, modernizējot un
pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās
izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu - ir sasniegts:
1.aktivitātē „Telpu renovācija.”
Lai projekta mērķa grupa kvalitatīvi un efektīvi spētu mācību procesā izmantot aktivitātes Nr.2 ietvaros iegādāto inventāru, tika veikti prioritāro mācību
priekšmetu kabinetos renovācijas darbi: grīdas segumu maiņa, durvju nomaiņa,
sienu un griestu remonts, gaismas ķermeņu maiņa, elektroinstalācijas un
ventilācijas sistēmas maiņa, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu atjaunošana,
ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību
procesa apguvi, papildus dabaszinātņu kabinetiem ir veikti renovācijas darbi
trijās laboratoriju telpās.
2.aktivitātē „Informācijas tehnoloģiju, programmatūras un aprīkojuma
iegāde un uzstādīšana.”
Aprīkotas un uzstādītas 25 darbavietas darbam ar datoru. Iegādātas
interaktīvās tāfeles, serveris, programmatūras, printeris, daudzfunkcionālās
ierīces, datortehnikas pārvietošanas ierīces, prioritāro priekšmetu mācību
vielu apguvei nepieciešamie mērinstrumenti, modeļi, vielas, trauki, ierīces,
iekārtas un preparāti u.c..
3.aktivitātē „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana.”
Lai nodrošinātu esošā inventāra (aktivitāte Nr.2) uzglabāšanu, pilnvērtīgu un
ērtu izmantošanu, aktivitātes ietvaros ir aprīkotas prioritāro mācību priekšmetu
klases ar standartiem atbilstošiem skolēnu soliem, skolotāju galdiem, ķīmijas,
bioloģijas un fizikas mācību programmu laboratorijas galdiem, mācību
aprīkojuma un vielu glabāšanai nepieciešamiem skapjiem, un citām mēbelēm,
projekta ilgtspējas nodrošināšanai.
4.aktivitāte „Mācību materiālu, bibliotēku un mācību video fondu pilnveide.”
Lai efektīvi realizētu mācību programmu un izmantotu iegādāto mācību
inventāru, prioritāro mācību priekšmetu nodrošināšanai, ir iegādāta mācību
literatūra.
Skrundas novada pašvaldība un Skrundas vidusskola pateicas par sadarbību
Valsts izglītības attīstības aģentūrai projekta realizācijā.
Teksts- Zane Eglīte

Teksts un foto- Ieva Benefelde

Vāks lielgabarīta atkritumus
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Biedrības valdes locekle Sanita Ukavica.
ir balstīta uz bērna mācīšanu agrīnā cik tas pašam nepieciešams. Biedrība
vecumā, pieņemot bērnu tādu, kāds projektu plāno īstenot aptuveni pēc
viņš ir. Nodarbībās tiek izmantots trim mēnešiem.
īpašs zinātniskos principos pamatots
Teksts un foto- Ieva Benefelde
mācību materiāls, kas dod bērnam
iespēju darboties, pētīt, atklāt, arī
kļūdīties un labot kļūdas, atsākt
darbu no jauna un darboties tik ilgi,
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Skrundas novada Vēlēšanu komisija
no 3. - 27.jūnijam izsludina pieteikšanos uz
vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem.
Iec. Nr.

Iecirkņu atrašanās vietas

550

Skrundas kultūras nams

Lielā iela 1a, Skrunda

560

Atpūtas centrs

Atpūtas centrs, Lielā iela, Dzelda,
Nīkrāces pagasts

563

Sākumskola

Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts

565

Rudbāržu tautas nams

Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu
pagasts

566

Sieksātes pagastmāja

Sieksātes pagastmāja, Sieksāte,
Rudbāržu pagasts

Iesnieguma veidlapas var saņemt un iesniegt Skrundas novada
Domē vai pagastu pārvaldēs. Komisijas locekļa kandidāta pieteikuma
v e i d l a p a a t r o d a m a a r ī m ā j a s l a p ā w w w. s k r u n d a s n o v a d s . l v
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www.skrundasnovads.lv

Domes 2011.gada 10.maija
ārkārtas sēde
Administratīvie
jautājumi

Citi jautājumi

Pēc pretendentu atlases uz Skrundas novada pašvaldības policijas
inspektora amatu dome apstiprināja
Gunti Putniņu pašvaldības policijas
inspektora amatam.
Dome atcēla Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 24.04.2008.
sēdes (prot. Nr. 6, 1.§) lēmumu
“Par transporta pakalpojumu cenu
apstiprināšanu” un apstiprināja
pašvaldības transporta pakalpojumu
izmaksas.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome iznomās SIA “NetBag”, reģ.
Nr. 42103055128, adrese Zeltrītu iela
4 – 10, Mārupe, Mārupes novads, telpas Lielā ielā 1A, Skrundā, Skrundas
novadā ar kopējo platību 160.9 m2
uz 10 gadiem, nosakot telpu nomas
maksu Ls 0.45/m2 (plus PVN).

Dome atļāva SIA „Inertie M”, reģ.
Nr. 58503014511, veikt zemes dzīļu
izstrādi (dolomīta rakšana, dolomīta
smalcināšana) zemes gabalā „Salnas”, Skrundas pagastā, Skrundas
novadā, līdz 13.05.2011, plkst. 17.00,
pašvaldībai konstatējot klātienē faktu,
kā arī atļāva SIA “Inertie M” pēc
13.05.2011. tikai izvest sasmalcināto
materiālu. Zemes dzīļu pilnu izstrādi
atļāva turpināt pēc izstrādāta,
saskaņota un akceptēta būvprojekta
un būvvatļaujas saņemšanas Skrundas novada pašvaldībā.
Dome atļāva Ērikam Paculim
Skrundas novadā, 11.05.2011. no
plkst. 10.00 līdz 16.00 izmantot
pašvaldības autoceļa posmu Sieksāte
– Rudbārži – Nomaļi – Valtaiķi
divu ekipāžu treniņbraucieniem ar
nosacījumu, ka autoceļa posms pēc
treniņbraucieniem tiek sakārtots.

2011. gada 3.jūnijs
SKRUNDAS NOVADS
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Par Skrundas novada teritorijas attīstības
programmas 2014. - 2020. izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo
pārraudzību”, Attīstības plānošanas likuma 6. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet
vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos - vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo
pasākumu kopumu” un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, kas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu
1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā
„Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014-2020” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/078, atklāti balsojot, „par” - 8 (Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Rudīte KRONLAKA, Ainārs
ZANKOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars GRUNDMANIS, Inta BERGMANE, Nellija KLEINBERGA), „pret” - nav,
„atturas” - 2 (Santa LENCBERGA, Juris JAUNZEMS), Skrundas novada dome nolemj:
1. Uzsākt Skrundas novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. izstrādi,
2. Nozīmēt par attīstības programmas izstrādes vadītāju attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI,
3. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
- Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija KLEINBERGA,
- Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis GRĀVELIS,
- Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Aldis ZALGAUCKIS,
- Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis EISAKS,
- Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Benita LIELĀMERE,
- attīstības komitejas priekšsēdētājs Ivars GRUNDMANIS,
- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA,
4. Paziņojumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.skrundasnovads.lv un Skrundas novada informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”,
5. Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam.

Domes 2011. gada 19.maija ārkārtas sēde
Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome iznomās Ģirtam Rozentālam
telpu grupas 901 telpu Nr. 3 - 8.2 m2
platībā un telpu grupas 008 telpu Nr.

9 – 23.3 m2 platībā (kopējā platība
31.5 m2) “Sākumskolā”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā, uz 5 gadiem, nosakot telpu nomas maksu Ls
0.30/m2 (plus PVN).

Citi jautājumi

Dome atļāva domes priekšsēdētājai
Nellijai Kleinbergai laika posmā
no 26.05.2011. līdz 27.05.2011.
piedalīties Eiropas Reģionu komitejas ALDE grupas ārkārtas sanāksmē

Rumānijā, Bacau pilsētā, savukārt
laika posmā no 06.06.2011. līdz
0 7 . 0 6 . 2 0 11 . p i e d a lī t i e s E i r o pas Reģionu komitejas CIVEX
komisijas sanāksmē un seminārā
Kiprā, Nikosijā. Noteica, ka domes

priekšsēdētājas prombūtnes laikā
viņas pienākumus pildīs vietnieks
Ainārs Zankovskis.
Informāciju sagatavoja projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa

Domes 2011. gada 26. maija sēde
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5/2011 “Grozījumi
2011. gada 25. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3/2011 “Skrundas
novada pašvaldības 2011. gada
budžets””. Dome apstiprināja
pašvaldības nekustamā īpašuma
apbūvēta zemes gabala “Lēģernieki”,
Nīkrāces pagastā, izsoles noteikumus
un pašvaldības nekustamā īpašuma
apbūvēta zemes gabala “Dzelda - 7”,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, izsoles
noteikumus.
Dome atļāva Skrundas novada
domes deputātei Santai Lencbergai
savienot Skrundas novada domes
deputātes pienākumu pildīšanu ar
citu amatu.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome nolēma pārdot par brīvu
cenu Ls 3 000.00 (trīs tūkstoši latu)
nekustamo īpašumu “Penišķi”, Skrundas pagastā, ar kopējo platību
2.05 ha; pārdot par brīvu cenu Ls 1
700.00 (viens tūkstotis septiņi simti
latu) nekustamo īpašumu Kušaiņu
ielā 3, Kušaiņos, Skrundas pagastā,
ar kopējo platību 0.2543 ha.
Dome nolēma pārdot izsolē ar
augšupejošu soli nekustamo īpašumu,
apbūvētu zemes gabalu, “Lēģernieki”,
Nīkrāces pagastā, par nosacīto cenu
Ls 500.00 (pieci simti latu un 00
santīmi); nekustamo īpašumu,
apbūvētu zemes gabalu, “Dzelda 7”, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, par
nosacīto cenu Ls 1800.00 (viens
tūkstotis astoņi simti latu) un rīkot
pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijai nekustamo īpašumu
apbūvētajiem zemes gabaliem izsoli.
Dome nolēma slēgt vienošanos
ar LPKS „Baltic Meat Standard”,
reģ. Nr. 3621003137, par parāda Ls
1798.34 (viens tūkstotis septiņi simti
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deviņdesmit astoņi lati un 34 santīmi)
apmērā nomaksu par attīrīšanas
stacijas pakalpojumiem. Pēc parāda
nomaksas iznomāt zemes gabala daļu
2.2 ha platībā „Muižarājos”, Nīkrāces
pagastā, uz 12 gadiem apbūvei. Noteica nekustamā īpašuma nodokļa
maksu gadā 1.5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā
vērtība Ls 657), t.i. Ls 9.86 (deviņi
lati un 86 santīmi); nekustamā
īpašuma nodokļa maksa un nomas
maksa mainās atkarībā no zemes
kadastrālās vērtības.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma Dīķa
ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma apvienot 2 zemes gabalus un apvienotiem zemes gabaliem
piešķirt nosaukumu „Rožakmens”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3324. Zemes gabalu lietošanas
mērķis- lauksaimniecība; apvienot
2 zemes gabalus un apvienotiem
zemes gabaliem piešķirt nosaukumu
„Jāņlauks”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324. Zemes gabalu
lietošanas mērķis- lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
„Mūrnieki”, Nīkrāces pagastā, un
atdalāmam zemes gabalam 6.4 ha
platībā piešķirt nosaukumu „Lejupes”, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320. Zemes lietošanas
mērķis- mežsaimniecība.
Dome nolēma izveidot ēku
īpašumu dzīvojamai mājai, kūtij un
šķūnim, piešķirot nosaukumu un
adresi „Poriņi”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325.
Dome precizēja zemes gabala
„Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, platību
no 0.51 ha uz 0.64 ha un apstiprināja
zemes gabala robežu skici. Precizēja
platību zemes gabalam „Stīdziņas”,
Rudbāržu pagastā, no 0.54 ha uz
0.77 ha un apstiprināja zemes gabala
robežu skici. Precizēja platību zemes
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gabalam „Mazpumpuri”, Sieksātē,
Rudbāržu pagastā, no 0.14 ha uz
0.33 ha un apstiprināja zemes gabala
robežu skici. Noteica apgrūtinājumu
uz zemes gabala „Pilsrūķi”, Sieksātē,
Rudbāržu pagastā, uz kura atrodas
zemes īpašniekam nepiederošas ēkas.
Noteica teritorijas, kuras var kalpot
par pamatu reālservitūta tiesību
nodibināšanai Civillikuma 1231.
panta noteiktā kārtībā uz zemes gabaliem „Pilsrūķi”, Sieksātē, Rudbāržu
pagastā.
Dome piešķīra ēku īpašumam
„Ražotnes”, Skrundas pagastā, kas
sastāv no divām ēkām: ēkas sakņunoliktavas, ražošanas ēkas-katlu
mājas, adresi „Ražotnes”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3307.
Piešķīra zemes gabalam Kalna ielā
17, Skrundā, 11.3409 ha platībā adresi Kalna iela 17, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome apmaksās SIA “Skrundas
komunālā saimniecība” pašvaldībai
piederošo dzīvokļu Rudbāržu pagastā
īres maksas starpību Ls 141.12 (viens simts četrdesmit viens lats un
12 santīmi) apmērā, arī pašvaldībai
piederošo dzīvokļu Nīkrāces pagastā
īres maksas starpību Ls 783.52
(septiņi simti astoņdesmit trīs lati un
52 santīmi).
Dome iznomās SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41203022001, uz nenoteiktu laiku
telpu Nr. 7, 13.0 m2 platībā “Nīkrāces
pagasta padomē”, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā. Noslēgs telpu nomas līgumu,
nosakot nomas maksu Ls 0.20/m2
+ PVN.
Dome apstiprināja siltā ūdens
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cirkulācijas izmaksu aprēķinu metodiku dzīvojamai mājai Liepājas ielā
6, Skrundā.
Dome apstiprināja izmaiņas Skrundas novada domes 26.08.2010.
sēdes (prot. Nr.12.29.§) lēmumā
“Par ūdenssaimniecības projektu “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas
novada Kušaiņu ciemā”” 2. punkta
tabulā “Projekta finanšu avoti” un
pagarināja 30.08.2010. noslēgto
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu pārvaldes līgumu Nr. 5-433/97/2010, nosakot līguma darbības
beigu termiņu 31.12.2018.
Dome apstiprināja izmaiņas Skrundas novada domes 26.08.2010.
sēdes (prot. Nr. 12. 30.§) lēmuma
“Par ūdenssaimniecības projektu
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā”” 2. punkta tabulā
“Projekta finanšu avoti” un
pagarināja 30.08.2010. noslēgto
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu pārvaldes līgumu Nr. 5-433/97/2010, nosakot līguma darbības
beigu termiņu 31.12.2018.
Dome apstiprināja izmaiņas Skrundas novada domes 29.10.2010. sēdes
(prot. Nr. 18. 16.§) lēmuma “Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma
apstiprināšanu un par saistībām
projekta “Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai” 3. punktu un
pagarināja 30.08.2010. noslēgto
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu pārvaldes līgumu Nr. 5-433/99/2010, nosakot līguma darbības
beigu termiņu 31.12.2018.
Dome atļāva nodrošināt apkuri
daudzdzīvokļu mājās Ziedu ielā 1,
Ziedu ielā 3, Ziedu ielā 5, Ozolu ielā
2, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas
novadā, šo māju dzīvokļu īpašniekiem
ar māju pagrabos uzstādītiem māju
apkures katliem, slēdzot par to
līgumus ar minēto māju dzīvokļu
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īpašnieku sapulcēs apstiprinātiem
pilnvarotiem pārstāvjiem.
Dome noteica, ka Nīkrāces pagasta
dzīvojamo māju apsaimniekošanas
maksā ietvertos Ls 0.05/m2 SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”
atmaksā Skrundas novada pašvaldībai
Valsts kases aizdevuma atmaksai, kā arī noslēdza ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
vienošanos pie Skrundas novada
domes 28.12.2010. sēdē apstiprinātā
deleģēšanas līguma ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”.

Izglītības jautājumi

Dome piekrita slēgt Nīkrāces
pamatskolas pirmsskolas grupu
no 01.06.2011. līdz 31.08.2011.
finansiālu apstākļu dēļ un darbinieku
ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 4 personas Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra 6 personām dzīvokli
Skrundas novadā.
Dome anulēja Skrundā deklarēto
dzīvesvietu 1 personai.

Citi jautājumi

Dome atļāva 1 personai Skrundas
novadā atslēgt centralizēto apkures
sistēmu dzīvoklī, ievērojot Skrundas
pilsētas ar lauku teritoriju domes
12.12.2000. noteikumu “Noteikumi
par centralizētās apkures sistēmas
atslēgšanu dzīvokļos Skrundas
pilsētā” nosacījumus un ievērojot
normatīvo aktu prasības.
Informāciju sagatavoja projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa
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Līgo vakarā atkal izrāde

23. jūnijā plkst. 20.00 Skrundas
estrādē aicinām iedzīvotājus uz A.
Tauriņa izrādi „ Pārdotie svētki”.
Līgo vakarā Skrundas iedzīvotāji,
kas ikdienā aizņemti citos darbos, gatavi iepriecināt līgotājus ar komēdiju,
kas stāsta par Rīgas uzņēmēju, kurš
vēlas svinēt latviskus Jāņus laukos.
Lai viss izdotos nevainojami, talkā
tiek aicināti vietējie iedzīvotāji…
Kas no šī līgošanas iznāks? To visu
redzēsiet, atnākot uz izrādi.
Lomās: Capņikovs, biznesmenis no
Rīgas- Aldis Valtenbergs; Frančeska,
Capņikova sieva- Gunda Freiberga;
Jūlijs, vietējais kultūras darbinieks –
Jānis Ābols; Broņa, pagasta deputāte
– Gunta Stepanova. Vietējie: Nora
– Agita Dēvica; Žanis, Noras vīrs
– Jānis Buķelis; Rasma – Guna
Skrebele; Armanda – Dzidra Vjaksa; Rūdolfs, Armandas vīrs – Ints
Folkmanis; Laura, Noras meita –
Zane Muceniece; Lauris – Roberts
Emerbergs; Spodriņa, pensionāre-

2011. gada 3.jūnijs

Notikumu kalendārs

Skrundā
3.jūnijā no pl.15.-18.00 Skrundas AADC Pasaku terapija I.Gēbeles
vadībā.
3.jūnijā pl.18.00 Skrundas AADC organizēta jogas nodarbība notiks
Skrundas kultūras namā pasniedzēja Mārtiņa vadībā.
14. jūnijā pl.17.00 komunistiskā terora upuru atceres brīdis Skrundas dzelzceļa stacijā pie piemiņas vagona.
Līdz 30. jūnijam Skrundas kultūras nama lielajā zālē apskatāma
Roberta Mūža gleznu izstāde, mazajā zālē- Līgas Sakses foto izstāde.

Šovasar griezīsim danci

Nīkrācē
8. jūnijā pl.15.00 Nīkrāces Gardēžu klubiņa pasākums pie „Užuļu”
mājas saimnieces. Sīkāka informācija pie Ingas Koļesovas
13.jūnijā pl.14.00 Nīkrāces Saieta namā nodarbību par elpošanas
nozīmi veselības uzturēšanā vadīs Inese Ivāne
15.jūnijā Nīkrāces pagasta pensionāri tiek aicināti ekskursijā.
Maršruts – Babītes rododendru dārzs, Āraišu ezerpils un vējdzirnavas,
Ieriķu dzirnavas. Lūdzu pieteikties pa t.26462199 vai pie Ingas
Koļesovas līdz 10.jūnijam.
16.jūnijā pl.10.00 Nīkrāces saieta namā diabēta māsa R.Gaišuta
vadīs semināru „Kas ir cukura diabēts un tā ārstēšanas pamatprincipi”.
Pl.13.00 medicīnas pārstāve I.Umalas noteiks cukura līmeni asinīs,
pārbaudīs glikometrus un bojātos mainīs pret jauniem.
23. jūnijā pl.12.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā „Līgo
jampadracis”.
23.jūnijā pl.18.00 Nīkrācē pie atpūtas centra uz jautro ielīgošanu
iedzīvotājus aicina „Čaukstenes un brīnumainās pārvērtības”
23.jūnijā pl.22.00 Nīkrācē pie atpūtas centra - Līgo balle

23.un 24.jūlijā pirmo reizi Skrundā notiks tautas deju kolektīvu festivāls „Griežam danci!”
Skrundā šobrīd darbojas trīs deju kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Mežābele”, senioru deju kopa ”Virši”,
jauniešu deju kolektīvs ‘’Tikai tā”.
Daudzu gadu garumā Skrundas dejotāji ir ieguvuši deju draugus visā Latvijā. Koncertos baudījuši publikas mīlestību
un atsaucību. Deja, dancis, dejotprieks lai vieno visu paaudžu deju kolektīvus, ļaujot sajust ikvienam tās neatkārtojamās
sajūtas, ko sniedz deja - esi skatītājs vai dejotājs. Šobrīd uz festivālu pieteikušies gandrīz divdesmit kolektīvi no
visiem Latvijas novadiem.
14.00 – 16.30 deju kolektīvu koncerti pilsētas laukumos; 19.30 gājiens uz estrādi; 20.00 lielkoncerts “Griežam
Danci!”; 22.00 zaļumballe.
Informāciju sagatavoja Loreta Robežniece

Raņķos
14.jūnijā pl.13.00 Raņķos piemiņas brīdis pie represēto piemiņas
akmens.
19.jūnijā pl.11.00 Līgo skrējiens. Tikšanās Sudmalnieku birzī
Raņķos.
22.jūnijā pl.14.00 Raņķos Līgo svētku ieskandināšana pie pagasta
pārvaldes.
23.jūnijā pl.22.00 Sudmalnieku birzī Raņķos Līgo svētku
zaļumballe.

Frančeskas lomu Gundai Freibergai palīdz iepazīt režisore Inese
Ceriņa
Skaidrīte Gulbe; Valda, Inga Rence
–Remte; Batjka, Capņikova draugs
– Ruslans Kačmariks.
Ieeja par ziedojumiem, kas tiks
krāti Skrundas pulkstenim.

Pl. 22.00 Līgo vakara balle.
Informāciju sagatavojaLoreta Robžniece
Foto- Alans Perševics

Skolu izlaidumi

Noslēdzoties mācību gadam, skolas plāno izlaidumu laiku. Iespēja sveikt Skrundas novada 9. un 12. klašu
absolventus būs:
Datums

Izglītības iestāde

Norises vieta

Laiks

9. klasēm

11.VI

Rudbāržu internātpamatskola

Skolā

12.00

Skrundas vidusskola 9a klase

Skrundas kultūras namā

13.00

Skrundas vidusskola 9b klase

Skrundas kultūras namā

15.00

O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola

Skolā

16.00

Nīkrāces pamatskola

Skolā

18.00

Skrundas vidusskola

Skolā

17.00

Skrundas arodvidusskola 11.,15.,16. grupa

Skrundas kultūras namā

13.00

Skrundas arodvidusskola 1.,23. grupa

Skrundas kultūras namā

15.00

12. klasēm
18. VI
23.VI

Skrundas novada izglītības speciāliste Inga Flugrāte

Skrundas arodvidusskola uzņem jaunus audzēkņus

Uz pamatizglītības bāzes
Ēdināšanas pakalpojumi
Kvalifikācija - Ēdināšanas servisa speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums - 4 gadi.
Kokizstrādājumu izgatavošana
Kvalifikācija -Būvizstrādājumu galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums - 4 gadi
Būvdarbi
Kvalifikācija - Apdares darbu strādnieks, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums 3.gadi
Enerģētika un elektrotehnika
Kvalifikācija - Elektromontieris, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums - 3 gadi
Ar 8 klašu izglītību
Ēdināšanas pakalpojumi ar pedagoģisko korekciju
Pamatizglītības iegūšana. Kvalifikācija - Pavāra palīgs, 1. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums - 2 gadi.
Ar 7 klašu izglītību
Būvdarbi ar pedagoģisko korekciju
Pamatizglītības iegūšana. Kvalifikācija - būvstrādnieks, 1. profesionālais kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 3 gadi.
Uzņemšana notiek, izvērtējot izglītības dokumentos ierakstītos vērtējumus mācību priekšmetos. Priekšroka tiek dota
tiem reflektantiem, kuriem izglītības dokumentos ir augstāki vērtējumi. Ārpus konkursa uzņem bāreņus un bez vecāku
gādības palikušos bērnus.
Iesniedzamie dokumenti
Iesniegums; iepriekš apgūtās izglītības dokumenti; medicīniskā izziņa Nr.86-u; četras fotogrāfijas (3x4 cm),dzimšanas
apliecības vai pases kopija; dzīves vietas deklarēšanas izziņa.
Informācija pa tālruni 63336145

Nākamais Skrundas novada pašvaldības informatīvais
izdevums iznāks 2.septembrī.
Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

Rudbāržos
4. jūnijā Rudbāržu pagasta sporta stadionā notiks Rudbāržu pagasta
sporta spēles. Ar nolikumu var iepazīties http://www.skrunda.lv/afisa
14. jūnijā pl.13.00 Rudbāržos komunistiskā terora upuru piemiņas
brīdis pie piemiņas akmens.
22.junijā Rudbāržu pagasta pārvalde rīko Jāņu godināšanu.
22.junijā pl.17.30 Jāņu ielīgošana Sieksātē pie bibliotēkas. Pēc
pasākuma iespēja doties uz teātri Rudbāržos.
22.jūnijā pl.19.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā Jāņu ielīgošana
kopā ar Rudbāržu pagasta amatiertēātra lugu “Viss sākas ar melno
kaķi”. Režisore- Mirdza Pilskunga.
23.jūnijā pl.23.00 Līgo balle.

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra
regulārie pasākumi jūnijā
Dienas centra klientu, par kuru uzturēšanos centrā slēgta vienošanās par
sadarbību, nodarbības D.Ābeles vadībā notiek katru pirmdienu plkst. 10.00
- 17.00, katru piektdienu 9.00 - 15.00.
Datoru kursi S.Kuzmicka vadībā notiek katru otrdienu un ceturtdienu plkst.
13.00, 15.00.
Ārstnieciskā vingrošana un trenažieri G.Sandules vadībā (līdz 13.06.2011.)
notiek katru otrdienu, ceturtdienu plkst. 18.00-20.00, piektdienās no 12.0020.00.
Psiholoģe I.Pumpuriņa Skrundas novada iedzīvotājiem bez maksas sniedz
konsultācijas katru otrdienu no 9.00 - 12.00, katru ceturtdienu no 14.00 – 17.00.
Evitas Cēres vadībā Veselīga uztura skoliņa notiek katru pirmdienu plkst.
16.00.

Novada dzimtsaraksts ziņo
Maijā Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie - 5
puisīši un 1 meitenīte.
Mūžībā aizgājuši 3 novada cilvēki: 1 Skrundas pilsētas, 1 Skrundas pagasta
un 1 Rudbāržu pagasta iedzīvotājs. Reģistrētas 2 laulības.

20. maijā Zelta kāzu jubileju svinēja
Anna un Arvīds Poļi
ļi
Tas ir skaists liktenis – ziedēt
Un vēl pie tam balti:
Neļaut ne pelēkam rudenim,
Ne aukstumam sniegotam
Domas un jūtas skart…
Tas ir bagāts liktenis – zeltaUn tik stiprs,
Ka rudens ir bezspēcīgs
Un sniegs pārtop silts.

Sveicam jubilārus bagāto gadu jubilejā!
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa.

