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Atgriežamies skolas solā!

Labdien, lasītāj!

2011./12.mācību gadā Skrundas novada izglītības iestādes
pulcēs 949 audzēkņus - gan pirmsskolniekus, gan skolēnus, gan
profesionālās izglītības apguvējus.
Mācības skolā pirmo reizi uzsāks
51 skolēns. Gandrīz 100 audzēkņu
mācīsies Skrundas mūzikas skolā.

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības vadītāja.
Vasara šogad īpaši rūpējās, lai
pēdējā augusta sestdienā vēl varētu
baudīt siltu laiku. Tikmēr vakaros pie
debesīm parādījās jauns Mēness, kurš
iezīmēja jaunu darbu cēlienu. Īpaši
svarīgi veicamos darbus pierakstīt
tieši jaunā Mēness iestāšanās brīdī:
šoreiz tas bija 29.augusta rīts pl.6.04.
Arī es piecēlos agrāk, lai to izdarītu.
Viena no manām prioritātēm
– domes darba organizācija, lai
iespējami kvalitatīvāk un efektīvāk
tiktu veikti darbi iedzīvotāju
apkalpošanā un plānoto darbu laicīgā
izpildē. Domē, gluži kā skolā, kāds
ir centīgāks un attapīgāks, kāds tikai
centīgs, bet kādam pašapziņa ir krietni augstāka par zināšanām. Gluži
kā skolēniem, domes darbiniekiem
arī pienācis laiks apgūt to, ko prasa
jaunais laiks un apstākļi. Priecē, ka
dažus tas mudinājis studēt jaunās
mācību iestādēs. Lai vēl ātrāk un
daudzveidīgāk uzzinātu iedzīvotāju
vēlmes, no septembra vidus katrā
pagasta pārvaldē, arī Skrundas
domē tiks izliktas IETEIKUMU un
JAUTĀJUMU kastītes. Tajās katrs
interesents var iemest savu vēstulīti
ar dažādiem jautājumiem vai ieteikumiem, kuri attiecināmi uz Skrundas
novada dzīvi. Kastītes tiks tukšotas
reizi nedēļā. Būšu priecīga, ja te tiks
ielikti arī labi vārdi.
Otrs svarīgākais mēneša uzdevums- sekot līdzi un attīstīt jaunus
projektus. Esam uzsākuši darbu pie
Skrundas PII „Liepziediņš” ēkas
rekonstrukcijas izstrādes. Manuprāt,
tas ir liels sapnis, kuru varētu izsapņot
pēc 5 gadiem. Mēs nedrīkstam dzīvot
tikai vakardienā vai šodienā. Mums
jāprot redzēt arī rītdiena. Mūsu mazie
novada iedzīvotāji, kuru skaits, kaut
palēnām, bet tomēr pieaug, prasa
modernus un mūsdienīgus apstākļuss.
Ceru, ka šo ieceri atbalstīs novada
domes deputāti, plānojot budžetu
nākamajam finanšu gadam.
Trešais uzdevums attiecināms
uz mani pašu. Arī man vēl daudz
jāmācas, lai spētu vispusīgi atbildēt
uz tiem daudzajiem jautājumiem
un uzdevumiem, kurus nosaka gan
valsts attīstības politika, gan valsts
nostāja attiecībā uz pašvaldībām.
Saprotu, ka mūsu pašvaldība diez
vai kādreiz kļūs par reģiona attīstības
centru, bet mēs varam būt spēcīgs un
stabils novada centrs. Mums jābūt
tik izglītotiem un gudriem, lai atkal
kādas politikas spēlēs nekļūtu par
vienkāršu „sešinieku” jaunu novadu,
apriņķu teritoriju iespējamā pārdalē.
Tāpēc es nolēmu papildināt zināšanas
svešvalodās. Ja nu visi tomēr nerunā
skaidrā latviešu valodā, bet tikai caur
puķēm un svešā mēlē ?!
Tas viss tikai tāpēc kā klāt jauns
Mēness un 1.septembris. Bet kā ar
Jūsu – katra viena – sapņiem un
plāniem ?
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Skolās veikti remonti
Lai skolēni justos gaidīti, visās
mācību iestādēs iespēju robežās veikti
dažādi remontdarbi, galvenokārt
kosmētiski atsvaidzinātas klašu telpas, dažviet nomainītas durvis. Skrundas vidusskolas skolēnus sagaidīs
izflīzēts 1.stāva vestibils, Rudbāržu
internātpamatskolā - rehabilitācijas
centrā ar Rietumu bankas palīdzību
pabeigta ūdensterapijas un masāžas
telpa, no jauna iekārtots vēstures
kabinets. Skrundas arodvidusskolā
izremontētas telpas brīvdienu mājai
un veikta pārbūve ēdināšanas blokā,
savukārt Jaunmuižas pamatskolā
salabots jumts.
Mācību programmas
Skolās strādās ar jau esošajām
mācību programmām. Papildus jauna programma atvērta
Rudbāržu internātpamatskolā rehabilitācijas centrā - izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem.
Jaunmuižas pamatskolā integrēs
skolēnus speciālās pamatizglītības
programmā bērniem ar mācīšanās
traucējumiem. O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā piedāvās korekcijas programmu skolēniem, kuriem tas būs
nepieciešams, kā arī angļu valodu
uzsāks mācīt jau 1.klasē. Savukārt
Skrundas vidusskolā šogad ir uzņemti
bērni speciālajā programmā.
Piedalās projektos
Skolas aktīvi meklē iespējas

Kāds būs tas skolas laiks? - nākotnē veras pirmklasnieks Rafaels Solovjevs.
piedalīties dažādos projektos. Skrundas vidusskolai ir atbalstīts projekts Comenius programmā. Tas ir
vērsts uz skolu un biznesa pasaules
sadarbību. Šai programmā turpinās
darboties arī Jaunmuižas pamatskola, kuras projekts saistīts ar jaunu
pieeju valodu mācīšanā. Comenius
programma jau pērn sākta īstenot
un šogad turpināsies arī O.Kalpaka
Rudbāržu pamatskolā. Projekta laikā
turpināsies dažādu valstu iepazīšana.
Projektus iesniegušas un gaida to
apstiprināšanu arī otra Rudbāržu
skola un arodvidusskola.
Stipendijas pedagogiem
Arī 2011./12. mācību gadā peda-

gogi var pieteikties stipendijām
projektā ,,Pedagogu konkurētspējas
veicināšana ‘’. Dokumentus var
iesniegt līdz 5. septembrim novada
izglītības speciālistei. Atšķirībā no
iepriekšējām reizēm šoreiz vispirms
tiks atbalstīti pedagogi, kuri projektā
piesakās pirmo reizi, un pedagogi,
kuri vēlēsies sevi apliecināt, iegūstot
4. un 5. pakāpi. Četros iepriekšējos
projekta posmos Skrundas novadā
atbalstīti 118 pedagogi, no kuriem 29
šo iespēju izmantojuši divas reizes.

izglītības darba speciāliste Inga
Flugrāte. Nīkrāces pamatskolā darbu
par latviešu valodas un literatūras
skolotāju uzsāk Ineta Šteinberga, par
krievu valodas skolotāju strādās Taisa
Sorokina, bet ķīmiju un bioloģiju
mācīs Mārīte Vanaga. Liepziediņā
par pirmsskolas izglītības skolotāju
strādās Liepājas universitātes 5.kursa
studente Laura Pelēkā. Savukārt
Skrundas vidusskolā Vineta Cāzere
strādās ar bērniem, kuriem ir speciālas
vajadzības. Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

Jauni skolotāji
„Jaunais mācību gads skolās
atnācis ar nelielām izmaiņām pedagogu sastāvā,” informēja novada

Teksts un foto- Ieva Benefelde
Paldies skolu direktoriem par
atbalstu raksta tapšanā!

Dubultjubileja Nīkrācē
27.augustā Nīkrāces pamatskola
svinēja 170 gadu jubileju, bet jaunā
skolas ēka skolēniem atvērta jau 15
gadus. Uz šo dubultjubileju aicināti
visi, kas bijuši vai ir saistīti ar skolu.
Prieks redzēties
Atkalredzēšanās prieks un tikšanās
ar bērnību- tās ir sajūtas, kuras var
saņemt tikai atnākot uz jubileju.
„Skola ir labā atmiņā, daudz braucām
dziedāt,” atceras Velta Sermole,
kura skolu beigusi 1948.gadā. Viņa
precīzi zina stāstīt, kāds bija telpu
izkārtojums vecajā skolas ēkā, kura
vēl saglabājusies no 1841.gada,
šobrīd gan tajā ieiet ir nedroši.
Šā brīža novada izglītības darba
speciāliste Inga Flugrāte, kura šai
skolā ilgi nostrādājusi, atzīst, ka vecās
ēkas sadzīviskās grūtības un aukstās
klases ziemā nu jau piemirsušās
un kļuvušas par jaukām atmiņām.
Savukārt Laura Kokmane, kura
mācījusies jaunajā ēkā, saka: „Skola
bija ļoti mīļa un silta. Te atnākot,
pārņem jaukas sajūtas.”
Skolotājus izaudzina paši
Bijuši gadi, kad skolas durvis vēruši
pat 200 skolēnu. Šodien gan tā jau ir
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pagātne, bet skolas direktore Svetlana
Rumpe priecājas, ka šajā mācību gadā
skola būs vajadzīga vairāk nekā 100
bērniem. Viņa smejas- arī pedagogus
paši izaudzinām. No 14 skolotājiem
seši ir mācījušies tieši te. Arī pati
direktore. Svinīgajā reizē Skrundas
novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga sacīja, ka priecājas
par katru skolēnu, kas te mācās, jo
svarīgākais vietas pastāvēšanā ir
izglītība un veselība. „Un izglītību
te saņem radoši un interesanti,” viņa
atzina. Paldies par mūža ieguldījumu
pedagoģijā priekšsēdētāja sacīja
skolotājām Ārijai Liepai un Daigai
Brūverei.
Piedalās projektos
Lai ietu laikam līdzi un nodrošinātu
labu izglītību arī laukos, skola aktīvi
meklējusi līdzekļus dažādos projektos, izveidojot rotaļu istabu,
aktīvās atpūtas un dabas mācības
taku Septiņjūdžu mežs, Zaļo klasi,
pilnveidota arī ķīmijas un fizikas
materiālā bāze.
Jubilejā arī pateicības vārdi pedagogiem un sirsnīgi laba vēlējumi no
kaimiņiem.
Teksts un foto- Ieva Benefelde
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Attīstīs ūdenssaimniecību Cieceres ciemā

ĪSUMĀ

Esi donors!

Oktobrī Skrundas novada
iedzīvotājiem būs iespēja ziedot savas asinis Skrundas kultūras namā.
Tā kā Skrundas novada iedzīvotāji
ārstējas gan Kuldīgas, gan citās
slimnīcās, kā arī ikvienam, kas vēlas
iesaistīties šajā labdarības akcijā,
būtu iespēja nodot asinis tuvāk dzīves
vietai, Kuldīgas asins sagatavošanas
nodaļas darbinieki rīkos izbraukumus
katru otro mēnesi. Jāatceras, ka par
asins donoru drīkst būt pilnīgi vesels
cilvēks, kuram ir pilni astoņpadsmit
gadi un svars ne mazāks par 50
kg. Uz asins nodošanu jāierodas ar
personu apliecinošu dokumentu. No
rīta ieteicams paēst brokastis, kurās
nevajadzētu iekļaut treknu barību.
Pēc katras asins nodošanas donors
saņem izziņu darba vietai brīvdienas
piešķiršanai, brokastu paciņu un trīs
latus pusdienām. Atkārtota asins
nodošana pieļaujama pēc pilnām 60
dienām. Lai plānotu līdzi ņemamo
materiālu daudzumu, lūdzam pieteikties pa t. 63374022. Šajā gadā donoru
dienas tiek plānotas 12. oktobrī
un 14.decembrī Skrundas kultūras
namā no pl.9.00 – 11.30. Kuldīgas
asins sagatavošanas nodaļas vadītāja
Brigita Aišpure lūdz iedzīvotājus
būt atsaucīgiem. Lai arī zinātne
pasaulē attīstās ātri, pilnvērtīgs asiņu
aizvietotājs nav atklāts, tāpēc katra
nodotā asins deva ir nenovērtējams
ziedojums.

Makšķerniekiem

Šobrīd makšķerēšanas kartes
iespējams iegādāties ne tikai
makšķerēšanas karšu izplatīšanas
vietās (specializētajos makšķernieku
veikalos, Latvijas pasta nodaļās
u.c.), bet arī elektroniski interneta
mājas lapā www.makskeresanaskarte.
lv. Makšķernieki elektroniski var
iegādāties gada un īstermiņa (trīs
mēnešu) makšķerēšanas kartes.

Aicinājums NVO

Nodarbinātības valsts aģentūra
( N VA ) a i c i n a b i e d r ī b a s u n
nodibinājumus pieteikties NVA
Kuldīgas filiālē dalībai pasākumā
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam
darbam”. Aktivitāte tiek īstenota
„Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros, pieteikumi jau tiek pieņemti.
Pasākumā tiks iesaistīti bezdarbnieki
vecumā no 18 līdz 24 gadiem ar mērķi
veicināt jauniešu - bezdarbnieku
bezatlīdzības darbību sabiedrības
labā, piedaloties brīvprātīgajā darbā
biedrībās vai nodibinājumos to funkciju nodrošināšanai. Informatīvais
seminārs notiks 5. septembrī pl.10.00
Kuldīgas ielā 6-6, Skrundā (NVA
Kuldīgas filiāles telpās). Detalizētāka
informācija un pieteikuma forma
atrodama NVA http://www.nva.lv
mājas lapas sadaļā Darba devējiem
vai tālruņiem 63320091, 26532587.

Bērna emocionālā
audzināšana

Piedāvājam nodarbības vecākiem,
kuriem ir bērni līdz 7 gadu vecumam
un kuri vēlas uzlabot savas spējas
bērnu audzināšanā. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā no pl.18.00
līdz 20.00 Skrundā, Kalēju ielā 4,
alternatīvās aprūpes dienas centra
telpās. Pirmā nodarbība 12. oktobrī,
kopā 10 nodarbības. Maksa par
nodarbību Ls 3.00, pārim Ls 5.00
(priekšapmaksa par vienu nodarbību
uz priekšu) Nodarbības vadīs skolas
un ģimenes psiholoģe Sarmīte Štāle.
Pieteikšanās līdz 27. septembrim pa
t. 29726237 vai 63321311
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2011.gada 15. jūlijā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/
CFLA/048/016. Projekta mērķis ir nodrošināt Cieceres ciema iedzīvotājiem
normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus.
Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (600 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (390 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, savienojot Cieceres ciema ūdensapgādes
sistēmu ar Kušaiņu ciema ūdensapgādes sistēmu (600 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija (730 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (270 m);
•Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu Q=3,50 litri/sekundē izbūve,
Cieceres ciemā savākto notekūdeņu pārsūknēšanai uz Kušaiņu ciema
centralizētās kanalizācijas sistēmu;
•Jauna kanalizācijas spiedvada izbūve (640 m), jaunās kanalizācijas sūkņu
stacijas savienošanai ar novadošajiem kanalizācijas tīkliem Kušaiņu ciemā
•Esošā, turpmāk neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana;
Projekta īstenošanas vieta – Ciecere ciems, Skrundas novads
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 20 mēneši no vienošanās spēka
stāšanās dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir 150 526,60 LVL, no tām ERAF finansējums
85% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 127 947,61 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma daļu attiecināmo
izmaksu segšanai 15 197,99 LVL apmērā, savukārt Skrundas novada pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu 7 381,00 LVL.

Attīstīs ūdenssaimniecību Kušaiņos
2011.gada 15. jūlijā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu
ciemā” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/
CFLA/047/015. Projekta mērķis ir nodrošināt Kušaiņu ciema iedzīvotājiem
normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus.
Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•Jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas ar ražību 7,50 m3/h izbūve, t.sk. esošās
ēkas rekonstrukcija un divu hidroforu uzstādīšana;
•Jaunas artēziskās akas ar debitu 2,00 litri/sekundē izbūve;
•Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu ar jaudu Q=50 m3/diennaktī izbūve;
•Esošās artēziskās akas rekonstrukcija;
•Neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana;
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1270 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (140 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija (230 m);
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (270 m);
•Divu jaunu kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudām 1,5 litri/sekundē un 6,5
litri/sekundē izbūve;

2011. gada 2.septembris
•Kanalizācijas spiedvada izbūve jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas
savienošanai ar novadošajiem kanalizācijas tīkliem (130 m).
Projekta īstenošanas vieta – Kušaiņu ciems, Skrundas novads
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 20 mēneši no vienošanās spēka
stāšanās dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir 240 777,80 LVL, no tām ERAF finansējums
85% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 204 661,13 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai 26 218,87 LVL apmērā, savukārt Skrundas novada pašvaldība
nodrošina līdzfinansējumu 9 897,80 LVL.

Attīstīs ūdenssaimniecību Raņķos
2011.gada 15. jūlijā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” parakstīja
vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 3.darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”,
projekta „Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanu. Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/038/021. Projekta mērķis ir nodrošināt Raņķu ciema iedzīvotājiem
normatīvo aktu prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus.
Projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•Artēziskā urbuma rekonstrukcija;
•Ūdenstorņa rekonstrukcija;
•Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1875 m);
•Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (500 m);
•Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
•Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS1 rekonstrukcija;
•Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (585 m);
Projekta īstenošanas vieta – Raņķu ciems, Skrundas novads
Kopējais projekta īstenošanas termiņš ir 18 mēneši no vienošanās spēka
stāšanās dienas.
Projekta kopējās izmaksas ir 210 630,75 LVL, no tām ERAF finansējums
85% apmērā no attiecināmajām izmaksām – LVL 179 036,13 LVL. SIA „Skrundas komunālā saimniecība” nodrošinās līdzfinansējuma daļu attiecināmo
izmaksu segšanai 31 594,62 LVL apmērā.
Kontaktpersona:
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Aivars Rudzroga
Telefons: 63331258, fakss: 63331526

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.
punktu, kas nosaka, ka “tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu”, MK 06.10.2009. noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 11., 18., 32.,
33., 35.punktu un Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu
un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”
projektu „Kuldīgas un Skrundas novadu teritorijas plānojumu izstrāde”,
projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/0096, atklāti balsojot, „par” – 13
(Gunta STEPANOVA, Andris Vilnis SADOVSKIS, Aldona ZĪDERE, Ivars
GRUNDMANIS, Inga FLUGRĀTE, Dzintra VEĢE, Juris JAUNZEMS,
Marina LĀKUTE, Rihards VALTENBERGS, Ainars PIĻECKIS, Ainārs
ZANKOVSKIS, Nellija KLEINBERGA, Rudīte KRONLAKA), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
1. Uzsākt jauna Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādi,
2. Līdz jaunā Skrundas novada plānojuma apstiprināšanai par saistošu
atzīt esošo novada teritorijas plānojumu un tā apbūves noteikumus, kuri ir
apstiprināti ar Skrundas novada 24.02.2010. domes lēmumu (prot. Nr. 4, 14.§)
un izdoti kā saistošie noteikumi Nr.6/2010 „Par Skrundas novada teritorijas
plānojumu”,
3. Apstiprināt darba uzdevumu Skrundas novada teritorijas plānojuma
izstrādei (pielikums Nr. 6 uz 3 lp.),
4. Nozīmēt par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju Skrundas novada
pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Zani EGLĪTI,

5. Izveidot novada teritorijas plānojuma 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,
6. Publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.
skrundasnovads.lv,
7. Lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
un blakus esošajām vietējām pašvaldībām.

Paziņojums

Skrundas novada pašvaldība atgādina, ka 15.augustā beidzas
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš. Lūdzam
nekustamā īpašuma īpašniekus, lietotājus un nomniekus,
kuri nav veikuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus,
nokārtot parāda saistības ar Skrundas novada pašvaldību.

Skrundas novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki no 2011. gada 7.septembra līdz 17.septembrim
Iecirkņa
Nr.

Iecirkņa nosaukums un
adrese

T.
07.09.

C.
08.09.

P.
09.09.

S.
10.09.

Sv.
11.09.

P.
12.09.

O.
13.09.

T.
14.09.

C.
15.09.

P.
16.09

S.
17.09.

550

Skrundas kultūras nams (Lielā
iela 1A, Skrunda)

10:00 - 14:00

15:00 -19:00

14:00 - 18:00

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

15:00 - 19:00

10:00 - 14:00

15:00 - 19:00

14:00 - 18:00

07:00 - 20:00

560

Atpūtas centrs (Lielā iela,
Dzelda, Nīkrāces pag.)

10:00 - 14:00

15:00 -19:00

14:00 - 18:00

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

15:00 - 19:00

10:00 - 14:00

15:00 - 19:00

14:00 - 18:00

07:00 - 20:00

563

Sākumskola (Raņķi, Raņķu
pagasts)

10:00 -14:00

15:00 -19:00

14:00 - 18:00

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

15:00 - 19:00

10:00 - 14:00

15:00 - 19:00

14:00 - 18:00

07:00 - 22:00

565

Rudbāržu tautas nams
(„Dārdedzes”, Rudbārži,
Rudbāržu pagasts)

10:00 -14:00

15:00 -19:00

14:00 - 18:00

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

15:00 - 19:00

10:00 - 14:00

15:00 - 19:00

14:00 - 18:00

07:00 - 20:00

566

Sieksātes pagastmāja (Sieksāte,
Rudbāržu pagasts)

10:00 -14:00

15:00 -19:00

14:00 - 18:00

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

14:00 - 18:00

15:00 - 19:00

10:00 - 14:00

15:00 - 19:00

14:00 - 18:00

07:00 - 20:00

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2011. gada 2.septembris

Domes 2011.gada 28.jūlija sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma veikt iepirkumu,
iegādājoties vieglo transportlīdzekli
par summu līdz Ls 6 000.00 (seši
tūkstoši latu) pašvaldības policijas
inspektora un pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” vajadzībām, kā
arī noņemt no uzskaites pašvaldības
transportlīdzekli VW Variant un
utilizēt to pēc izdevīguma noteikumiem.
Dome nolēma veikt iepirkumu,
iegādājoties vieglo transportlīdzekli
domes priekšsēdētājas pienākumu
pildīšanai, iegādājoties vieglo
transportlīdzekli izpilddirektora
pienākumu pildīšanai un veikt lietota
autobusa ar 8 pasažieru vietām iepirkumu.
Dome atzina, ka ar KNAB
2011. 28. aprīļa vēstulē Nr. 1/3566
minētajām D. E., V. G., N. K., M.J., A.
Z. darbībām pašvaldībai nav nodarīts
kaitējums, jo minētie pārkāpumi
faktiski saistīti ar dokumentācijas
nepilnīgu noformēšanu.
Dome atzīst, ka 2010. gada 01.
jūlija īres līgums ar D.E. atbilst
pašvaldības interesēm, jo atbilstoši
likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
11.1 panta pirmajai daļai, īres
maksu nosaka pašvaldības dome,
D.E. izīrētās telpas faktiski izmantojis
un ir nomaksājis pilnībā īres līgumā
noteikto īres maksu (īres maksa noteikta, pamatojoties uz 21.12.2006.
Raņķu pagasta padomes lēmuma,
prot. Nr. 15, 1.§ 2. punktu (0.08 Ls x
9.9 m2 = 0.79 Ls + PVN = 0.96 Ls)).
Dome apstiprināja velosipēdu
nomas līgumu.

Dome izveidoja vienotu iepirkuma komisiju ar Kuldīgas novada pašvaldību 6 cilvēku sastāvā
projekta “Skrundas un Kuldīgas
novadu teritorijas attīstības programmu i z s t r ā d e 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ”
realizācijai un projekta “Kuldīgas
un Skrundas novadu teritorijas
plānojumu izstrāde” realizācijai un
no Skrundas novada pašvaldības
puses komisijas sastāvā iekļāva: Zani
Eglīti, Skrundas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja, Santu
Lencbergu, Skrundas novada domes
deputāte, Vilni Grāveli, Skrundas
novada pašvaldības izpilddirektors.
Dome noteica, ka vienotās iepirkuma komisijas sastāvā ir Viktors
Gotfridsons, Kuldīgas novada domes
priekšsēdētājas pirmais vietnieks,
Inese Ozola-Gūtpelca, Kuldīgas novada domes Administratīvās nodaļas
vadītāja / juriste, Kaspars Rasa,
Kuldīgas novada PA “Kuldīgas
attīstības aģentūra” direktors, un
minētie Skrundas novada pārstāvji.
Dome noteica Viktoru Gotfridsonu
par vienotās iepirkuma komisijas
priekšsēdētāju.
Dome izdarīja izmaiņas iedzīvotāju
pieņemšanas laikos Skrundas novada
dzimtsarakstu nodaļā.
Dome apstiprināja pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijas
sēdes protokolu Nr. 4 no 19.07.2011.
Dome atļāva domes priekšsēdētājai
Nellijai Kleinbergai laika posmā no
2011. gada 29.- 31. jūlijam piedalīties
sadraudzības pilsētas Peltsamā
(Igaunija) organizētajā pasākumā
par kopēju sadarbības modeļu un
attīstības projektu realizēšanu starp
sadraudzības pilsētām.

Citi jautājumi

Dome piešķīra biedrībai “Darīsim
paši!”, adrese Pilsētas laukums 2,
Kuldīga, finansējumu Ls 575.00
(pieci simti septiņdesmit pieci lati)
apmērā projekta “Rokdarbi” otrās
aktivitātes realizēšanai Somijā.
Finansējuma avots – 2011. gada
budžeta rezerves fonda līdzekļi.
Dome noraidīja Rudbāržu luterāņu
baznīcas draudzes locekles S. R.
lūgumu par finansējuma piešķiršanu.
Dome palielināja SIA “Skrundas
TV” pamatkapitālu par LVL 6000.00
(seši tūkstoši latu).
Ar 01.08.2011 dome nolēma
likvidēt dārznieka amata vietu
un sētnieka amata pienākumus
papildināt ar dārznieka pienākumiem,
nosakot mēneša darba algas likmi Ls
250.00. Finansējuma avots – Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
“Liepziediņš” budžets.
Dome noteica maksu par ielu
tirdzniecību Skrundas novada lielajā
deju saietā 2011. gada 23. un 24.
jūlijā: izbraukuma tirdzniecībai ar
pārtikas un alkohola precēm Skrundas pilsētas centrā - Ls 15.00/
tirdzniecības vieta.
Dome nolēma izbeigt ar G. Ā.,
dzīvo Skrundas novadā, garāžas
telpu “Lāsēs” nomas līguma no
01.10.1998. darbības termiņu ar
01.08.2011., un izbeigt ar G. O.,
dzīvo Skrundas novadā, garāžas telpu
“Lāsēs”nomas līguma no 31.03.2000.
darbības termiņu ar 01.08.2011.,

Nekustamo
īpašumu jautājumi

Dome noteica, ka nepieciešams

izstrādāt nekustamā īpašuma „Lignas” Rudbāržu pagastā zemes
ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ, kā arī nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Lāses”
Rudbāržu pagastā zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas
dēļ.
Dome apstiprināja VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu no
08.07.2011. par zemes gabala Dīķa
ielā 6, Nīkrāces pagastā, sadalīšanu.
Atdalāmam zemes gabalam 0.0321
ha platībā un uz tā esošām garažām
piešķīra adresi Dīķu iela 6A, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320. Zemes gabala lietošanas
mērķis - transportlīdzekļu garāžu
apbūve.
Dome izbeidza zemes lietošanas
tiesības zemes lietotājiem, piedāvājot
viņiem noslēgt zemes nomas līgumus.
Dome sadalīja saimniecību „Palejas” Rudbāržu pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 1.2 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Sieksātes pamatskola
1”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3325. Zemes lietošanas
mērķis – lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību „Dobi”
Nīkrāces pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 3.54 ha platībā
piešķirt nosaukumu „Jaundobi”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320. Zemes lietošanas mērķis –
mežsaimniecība.
Dome grozīja Skrundas pilsētas ar
lauku teritoriju domes 30.05.2008.
sēdes (prot. Nr.10, 6.§) lēmuma „Par
zemes gabala statusa noteikšanu” pielikumu un zemes gabalu ar kadastra
Nr.6209 002 0165, 8.846 ha platībā

3

ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu fondā.
Dome zemes gabalam 8.846 ha
platībā piešķīra nosaukumu Aizputes
iela 4, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes lietošanas mērķis –
lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 5 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā
personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā. Dome
4 personām Skrundas novadā piešķīra
dzīvokli. Dome pagarināja 1 sociālā
dzīvokļa īres līgumu uz laiku līdz
26.01.2012.
Dome nolēma izdarīt izmaiņas
Skrundas novada domes 19.05.2011.
sēdes (prot. Nr. 7, 1.§) lēmumā “Par
Ģ. R. iesniegumu”, un izteikt to šādā
redakcijā: iznomāt Ģ. R. 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, uz 7
gadiem, nosakot telpu nomas maksu
Ls 0.30/m2 (plus PVN).
Dome uzņēma 1 personu dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā
Rudbāržos kā personu, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā un piešķīra dzīvokli
Skrundas novadā.
Dome paplašināja esošā tirgus
teritoriju, iekļaujot tajā Stūra ielai
pieguļošo teritoriju pretī Stūra ielai
Nr. 7 atbilstoši pielikumā esošajai
shēmai, un slēdza līgumu grozījumus
ar SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” par tirgus teritorijas
paplašināšanu.

Domes 2011.gada 25.augusta sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma ņemt no Valsts
kases vidēja termiņa aizņēmumu
100 000.00 EUR (simts tūkstoši eiro)
apmērā vai ekvivalentu summu latos
uz kredīta atmaksas termiņu 2 gadi ar
Valsts kasē noteikto procentu likmi
pašvaldības transportlīdzekļu iegādei
ar atlikto maksājumu līdz 2012. gada
1. martam.
Dome grozīja Skrundas novada
domes 28.07.2011. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 10, 8.§) par vienotas iepirkuma komisijas izveidi
un iekļāva komisijas sastāvā no
Kuldīgas pašvaldības puses Uģi
Lagzdiņu, Kuldīgas novada domes
deputātu, un noteica, ka vienotās
iepirkuma komisijas sastāvā ir: Viktors Gotfridsons, Kuldīgas novada
domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks – vienotās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, Inese OzolaGūtpelca, Kuldīgas novada domes
Administratīvās nodaļas vadītāja/
juriste, Kaspars Rasa, Kuldīgas
novada PA “Kuldīgas attīstības
aģentūra” direktors, Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības

nodaļas vadītāja, Santa Lencberga,
Skrundas novada domes deputāte,
Vilnis Grāvelis, Skrundas novada
pašvaldības izpilddirektors, Uģis
Lagzdiņš, Kuldīgas novada domes
deputāts.
Dome noteica, ka Eleonora Fricsone ar 2011. gada 25. augustu
izbeidz pildīt Skrundas novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas un
bāriņtiesas locekļa pienākumus,
pamatojoties uz viņas iesniegumu, un
noteica, ka ar 2011. gada 26. augustu
savus pienākumus atsāk pildīt Skrundas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Antra Eisaka.
Dome izdarīja grozījumus ,,Pedagogu atlases komisijas nolikumā’’.
Dome piešķīra domes
priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai atmaksātu dalītu ikgadējo
atvaļinājumu no 19.09.2011. līdz
02.10.2011. (par laika periodu no
21.03.2010. līdz 20.03.2011.). Domes
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā
viņas pienākumus pildīs domes
priekšsēdētājas vietnieks Ainārs
Zankovskis, nosakot atlīdzību 20%
apmērā no domes priekšsēdētājas
mēneša darba algas.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome piešķīra dzīvojamai ēkai,
kūtij ar šķūni un klētij, kuras atrodas
uz zemes gabala „Ķipji” Rudbāržu
pagastā vienotu nosaukumu un adresi
„Ķipji”, Rudbāržu pagasts, Skrundas
novads, LV-3325. Dome izdalīja no
zemes gabala „Remesis” Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, 150 m2 lielu
zemes gabalu. Zemes gabalam un uz
tā esošam elektroapgādes objektam
STP-6040 piešķīra vienotu adresi
„Transformators STP-6040”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas
novads, LV-3320. Zemes gabala
lietošanas mērķis- ar maģistrālajiem
elektropārvades un sakaru līnijām,
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve.
Dome iznomās zemes gabala daļu
0.3 ha platībā „Dārziņos”, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, uz 12 gadiem
dzīvojamās mājas būvniecībai un
noteica nekustamā īpašuma nodokļa
maksu gadā 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā

vērtība 108 Ls), t.i. Ls 1.62 (viens
lats un 62 santīmi), un noteica nomas
maksu gadā 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības (kadastrālā
vērtība 108 Ls), t.i. Ls 1.62 (viens lats
un 62 santīmi); nekustamā īpašuma
nodokļa maksa un nomas maksa
mainās atkarībā no zemes kadastrālās
vērtības.
Dome atcēla Nīkrāces pagasta
padomes 17.07.2001. sēdes (prot.
Nr.10, 5.§) lēmumu „Par Nīkrāces
pagasta padomes dzīvokļa apmaiņu”
un dzīvokli Ziedu ielā 1 - 15,
Dzeldā, Nīkrāces pagastā, ierakstīja
zemesgrāmatā uz Skrundas novada
pašvaldības vārda.
Dome apstiprināja VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekta lietu no
10.08.2011. par zemes gabala „Zeltkalni” Raņķu pagastā sadalīšanu.
Atdalāmo zemes gabalu 13.1 ha
platībā pievienoja saimniecībai
„Dukāti” Raņķu pagastā, un atdalāma
zemes gabalam piešķīra nosaukumu
„Dukāti”, Raņķu pagasts, Skrundas
novads. Zemes gabala lietošanas
mērķis - lauksaimniecība.
Dome nolēma iznomāt Skrundas arodvidusskolai pašvaldības 6

izglītības iestādēs telpas ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Kraķi”
Raņķu pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma neuzņemt S. S.,
dzīvo Ogres novadā, dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Nīkrācē
kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā.
Dome atļāva A. D., dzīvo Skrundas novadā, mainīt dzīvokli un
pārslēgt īres līgumu uz citu dzīvokli
Skrundas novadā. Dome nepiešķīra
S.S., dzīvo Ogres novadā, dzīvokli
Skrundas novadā. Dome pagarināja
3 personām , dzīvojošām Skrundas
novadā, sociālā dzīvokļa īres līgumu.

Citi jautājumi

Dome nolēma slēgt līgumu uz
laiku līdz 31.05.2012. ar Ģ. F. par
automašīnas VW PASSAT VARIANT patapinājumu Ls 25.00/mēnesī
bērnu nogādāšanai no dzīvesvietas
Skrundas pagastā uz mācību iestādi
Skrundas vidusskolu un atpakaļ.
Sagatavoja Kristīne Vērdiņa

Izsludināts Comenius skolēnu individuālās mobilitātes konkurss
Eiropas Komisija ir izsludinājusi konkursu ES Mūžizglītības programmas Comenius aktivitātē „Skolēnu individuālā mobilitāte”.
Comenius skolēnu individuālā mobilitāte sniedz iespēju Latvijas skolām uz laiku uzņemt ārvalstu skolēnus vai nosūtīt savus audzēkņus mācībās uz 29 Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības
programmas dalībvalstīm (izņemot Apvienoto Karalisti, Vāciju, Kipru un Īriju). Skolēni ārvalstīs 3 līdz 10 mēnešus mācās un dzīvo viesģimenēs.
Comenius programma finansē braucienu organizēšanu, skolēnu ceļa izdevumus, valodu prasmju pilnveidi, kā arī ikmēneša pabalstu un audzēkņu apdrošināšanu. Skolēniem, lai piedalītos aktivitātē,
jābūt vismaz 14 gadu veciem.
Skolēnu individuālās mobilitātes projektu pieteikumi 2012./2013. mācību gadam iesniedzami līdz 2011. gada 1. decembrim. Konkursā var piedalīties Latvijas vispārizglītojošās skolas, kuras
pieteikšanās brīdī darbojas vai iepriekš darbojušās Comenius skolu partnerības projektos. Skolas var pieteikties finansējumam skolēnu mācībām vienā vai vairākās Comenius partnerskolās ārvalstīs.
2010./2011. mācību gadā Comenius skolēnu individuālās mobilitātes ietvaros 12 skolēni no Latvijas mācījās Francijas, Itālijas, Somijas un Spānijas skolās, bet divi jaunieši no Somijas un divi
no Francijas skolojās Latvijā.
Visi pieteikuma aizpildīšanai vajadzīgie dokumenti atrodami Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā: Comenius » Skolēnu mobilitāte » Dokumenti un veidlapas.
Comenius ir ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma, kas veicina vispārizglītojošo skolu sadarbību, skolēnu individuālo mobilitāti, kā arī nodrošina asistentūras un pedagogu tālākizglītības
iespējas visā Eiropā. ES Mūžizglītības programmas īstenošanu Latvijā nodrošina VIAA.
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Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra (AADC) aktualitātes
Alternatīvās aprūpes dienas centra sniegtie pakalpojumi:
AADC centrs informē visus Skrundas novada iedzīvotājus, ka dienas centra pakalpojumi ir pieejami visiem novada
iedzīvotājiem, kuri atbilst dienas centra nolikuma mērķim t.i., cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, trūcīgām
vai maznodrošinātām personām/ģimenēm, bērniem aizbildnībā, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem;
personām ar invaliditāti; pensijas vecuma personām, un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.
Duša. No 5.septembra dušas pakalpojums izmantojams otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pl.10.00-16.00. Līdzi
jāņem personīgie dušas piederumi. Maksa par pakalpojumu- Ls 0.70. Samaksu veic pirms pakalpojuma saņemšanas
aģentūrā „Sociālais dienests”.
Veļas mazgāšana. No 5.septembra veļas mazgāšanas pakalpojums izmantojams pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pl.10.00-16.00. Līdzi jāņem veļas pulveris automātiskajai veļas mašīnai. Maksa par pakalpojumu- Ls
1.00. Samaksu veic pirms pakalpojuma saņemšanas aģentūrā „Sociālais dienests”.
Datoru apmācības bezmaksas kursi. Nelielās grupiņās (līdz 3 cilvēkiem). Lūgums atsaukties interesentus ar un
bez priekšzināšanām. Papildus informācija un pieteikšanās pa tālruni 26119570.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem. Uzturēšanās un nodarbības AADC personām ar funkcionāliem
traucējumiem no 5.septembra pirmdienās no pl.10.00-17.00, piektdienās pl.9.00- 15.00. Aicinām izmantot iespēju
personām ar funkcionāliem traucējumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīgie traucējumi) izmantot AADC piedāvātos
pakalpojumus. Interesēties par pakalpojuma saņemšanu AADC personīgi.
Masāža. Masiere- Sigita Picule. Pieteikties individuāli pa t.26722746.
Novusa spēles nodarbības B.Ventnieces vadībā atsāksies oktobrī.
Lūgums sekot līdzi informācijai Skrundas mājas lapā un AADC informācijas stendos centra telpās un Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centra 1.stāvā par ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām, trenažieru izmantošanu un
diabēta pacientu apmācībām.
Jaunumi
19.septembrī pl.16.00 Skrundas novada nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās AADC uz tikšanos tiek aicināti
visu Skrundas novada biedrību, nodibinājumu un domubiedru grupu pārstāvji, lai runātu par nevalstisko organizāciju
aktualitātēm, nepieciešamo atbalstu un apmācību organizēšanu.
20.septembrī pl.10.00 „Māmiņu klubiņš”. AADC vēlas rast iespēju pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem regulāri
tikties, veidojot vecāku klubiņu, dalīties pieredzē un pilnveidot sociālās iemaņas bērnu audzināšanā, gūt informāciju
no speciālistiem un grupas dalībniekiem dažādos jautājumos, apgūt zināšanas un prasmes, kā rotaļāties ar bērniem,
organizēt ģimenes svētkus, mobilizēt vecāku iekšējos resursus un radošumu, tā radot priekšnoteikumus labvēlīgai
sociālajai videi ģimenē. Pieteikties dalībai klubiņā līdz 15.septembrim.
Aicinājums Skrundas novada iedzīvotājiem
Alternatīvās aprūpes dienas centrs lūdz atsaukties Skrundas novada iedzīvotājus ar interesantiem vaļaspriekiem,
amatniekus un rokdarbnieces, kuri vēlas dalīties ar savām prasmēm un gūt jaunas idejas, kopā darbojoties. Pieteikties
centrā personiski vai pa tālruņiem: 63321311, 29407389.
Tiek organizēta atbalsta grupa tuviniekiem, kuru aprūpē atrodas personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Atbalsta grupa ir droša vieta, kur tās dalībnieki var atbrīvoties no stresa un spriedzes. Tā sniedz iespēju dalībniekiem
izprast savas un līdzcilvēku problēmas, ļauj atgūt ticību saviem spēkiem un novērtēt milzīgo darbu, kuru tie dara,
palīdz ieraudzīt, ka nav vientuļi savās grūtībās un veicina grupas dalībnieku savstarpējās palīdzības attīstību. Pieteikties AADC personiski vai pa tālruņiem: 63321311, 29726237 līdz 20.septembrim.

Atjauno Bērnības svētku tradīciju
13. augustā uz Bērnības svētkiem
pulcējās 20 Skrundas novada bērni
ar saviem vecākiem, krustvecākiem
un vecvecākiem. Svētkus skanīgus

un mīļus darīja Čučumuižas rūķi,
kas piepildīja ar svētku sajūtu gan
mazās sirsniņas, gan pieaugušo
prātus. Šūpošanās šūpolēs, rūķu

Bērnības svētku dalībnieki ar Čučumuižas rūķiem.

joki un dziesmas, dāvanas un ziedi
padarīja šo dienu par emocijām
bagātu piedzīvojumu. Ikviens mazais
svinētājs varēja justies gaidīts,
ievērots un godināts. Bērni saņēma
apsveikumu ar savu fotogrāfiju,
kas iedzīvināta viņiem pazīstamu
pasaku un filmu tēlu vidē. Vecāki
un kūmas parakstījās goda albumā.
Mazo zibošās acis, līdzi dziedāšana
un prieks liecināja, ka svētki ir
izdevušies. Paldies vecākiem, kas
rosināja veidot šos svētkus! Ja būs
interese, strādāsim, lai atkal taptu
svētki bērniem.
Teksts- dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Dace Grāvele
Foto- Juris Šneiders

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks

Skrundas novada 28. jūlija domes sēdē apstiprinātas izmaiņas Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļas iedzīvotāju
pieņemšanas laikos. Izmaiņas bija nepieciešamas, jo, strādājot sestdienās tiek pārstrādātas likumā noteiktās darba
stundas, kuras netiek kompensētas. Laulību ceremonijas notiek katru sestdienu, reizēm arī piektdienās. Uz izmaiņu
nepieciešamību norādījis arī Dzimtsarakstu departaments. Iedzīvotāju pieņemšanas laiki: pirmdien no 8.00 - 15.00,
otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.00 - 17.00 (ar pusdienas pārtraukumu no 12.00 - 13.00), piektdien bez iedzīvotāju
pieņemšanas laika. Paldies par sapratni!

Dzimtsarakstu nodaļa ziņo

Vasaras mēnešu ziņas: jūnijā dzimuši 4 bērniņi - 3 puisīši un 1 meitenīte, jūlijā - 3 bērniņi, visas 3 meitenītes, augustā
- 4 bērniņi - 3 puisīši un 1 meitenīte. Visvairāk jaundzimušo ir Rudbāržos - 4 meitenes un zēns, pa 2 jaundzimušajiem
Skrundas pilsētā, Skrundas pagastā un Raņķu pagastā.
Mūžībā aizgājis 21 novada cilvēks: 9 Skrundas pilsētā, 5 Skrundas pagastā, 6 Rudbāržu pagastā un 1 Raņķu pagasta
iedzīvotājs. 18. augustā 99 gadu vecumā aizsaulē aizgājusi arī Skrundas novada vecākā iedzīvotāja Milda Millere.

Vasara un rudens ir kāzu laiks. Tas jūtams arī mūsu novadā.
Trijos vasaras mēnešos reģistrētas 17 laulības. Atzīmētas vairākas laulību jubilejas.
18.jūnijā 45 gadu jubileju atzīmēja Ārija un Jānis Storķi.
20.augustā ļoti bagātu – 60 gadu laulības jubileju - atzīmēja Jautrīte un Vilnis Sedoli.
21.jūnijā sudrabkāzas svinēja Daina un Edmunds Veiti.
Sveicam jubilārus bagāto gadu jubilejās!
Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļa.
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

Notikumu kalendārs

Skrundā
3.septembrī pl.11.00 Skrundas kultūras namā līnijdejotāju kluba
„Jautrie zābaciņi” mēģinājums.
5.septembrī pl.15.30 Skrundas kultūras nama kino zālē filma
„Kungfu panda”. Ieeja - Ls 0.70.
9.septembrī Skrundas pilsētas bibliotēka aicina piedalīties
10.Grāmatu svētkos Kuldīgā. Interesentus lūdzam pieteikties bibliotēkā
personīgi vai pa telefonu 63331552.
11.septembrī no pl.12.00 Skrundas kultūras namā nodarbības atsāk
modes deju grupas Levitas Paulauskas vadībā. No pl.12.00-13.00 mazā
grupa: vecums no 7-12 gadi; no pl.13.00 -1400 vidējā grupa: vecums
no 13-15 gadi; no pl.14.00-15.00 lielā grupa: vecums no 16-20 gadi.
16.septembrī no pl.19.00-2100 “Esence”- vecums no 21 - ..... gadi.
No 19. septembra Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma
Guntas un Pāvela Naļivaiko fotoizstāde.
22.septembrī pl.10.00 Skrundā Zaļajā aptiekā osteoporozes diagnostika un speciālistes dr. I. Legzdiņas konsultācijas. Tālr. Pierakstam- 29386664.
1.oktobrī pl.22.00 Skrundas kultūras nama 50 gadu jubilejas ietvaros
visus kopā aicina 80. - 90. gadu Skrundas dīdžeji un diskotēka KURŠI.
Galdiņi mūsu, groziņi Jūsu. Ieeja - Ls 1,50. Tuvāka informācija pa
t.63331556.
Nīkrācē
7.septembrī pl.15.00 Gardēžu klubiņa tikšanās pie “Aploku” mājas
saimnieces Helēnas Jansones. Aicinām piedalīties ar savām burkām un
burciņām, kurās sapildīti un ziemai sagatavoti dažādi gardumi. Sīkāka
informācija pie saieta nama vadītājas Ingas Koļesovas.
14.septembrī pl.14.00 Nīkrāces saieta namā dzejas pēcpusdiena
“Par mīlestību un kaislībām”. Tikšanās ar dzejnieci Intu Brūkli.
22.septembrī pl.16.00 Nīkrāces saieta namā par pirtīm un mālu
terapiju stāstīs ģimenes centra vadītāja Inese Ivāne.
29.septembrī pl.15.00 Miķeļu - rudens saulgriežu- svinēšana. Visi
Nīkrāces pagasta iedzīvotāji, gan lieli, gan mazi, tiek aicināti pie
saieta nama veidot “Nīkrāces jostu” no dabas veltēm. Līdzi jāņem
materiāli jostai - dārzeņi, augļi, ziedi, lapas utt. un kāds gardums
svētku cienastam.
Raņķos
21.septembrī pl.13.00 Raņķu bibliotēkā “Vasara burciņā”. Aicināti
visi, lai dalītos savā pieredzē un receptēs par ziemas krājumiem.
7.oktobrī pl.18.00 Raņķu pagasta pasākumu zālē pensionāru balle.
Tiks sumināti jaunie pensionāri.
Rudbāržos
1.septembrī visas dienas garumā pie Rudbāržu kultūras nama
rudbāržnieku ziedu izstāde.
8.septembrī pl.18.00 Rudbāržu kultūras nama zālē visi interesenti aicināti uz “Rudens veltes burciņā” degustāciju un dalīšanos ar
interesantām receptēm kopā ar Inesi Ivāni. Līdzi ņemt savas gardās
rudens veltes, receptes un labu garastāvokli.
16.septembrī pl.18.00 Rudbāržu kultūras nama zālē notiks teātra
izrāde. Pl. 22.00 diskotēka.
23.septembrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā zīmēšanas
konkurss “Jaukā vasara” un erudīcijas konkurss “Kurš gudrāks?”
24.septembrī no pl.10.00 Rudbāržos pie kultūras nama Miķeļdienas
gadatirgus. Būs andelēšanās, dziesmas, atrakcijas un jautrība.

Lepojamies!

No 1.-3. jūlijam dažādās pilsētās notika Latvijas Jaunatnes Olimpiāde.
Tās ir valsts nozīmes uz Olimpiskajiem pamatprincipiem balstītas sporta
sacensības jauniešiem ar mērķi - radīt iespēju Latvijas iedzīvotājiem piedalīties
kompleksās sporta sacensībās.
Arī Skrundas novada jaunie sportisti ar labiem sasniegumiem piedalījās
pludmales volejbola un vieglatlētikas disciplīnās. Mūsu vieglatlēte Ilva
Danenberga ( treneris Vaclovs Svažs) startēja 800 m un 1500 m skrējienos.
Kopvērtējumā 800 m distancē Ilva izcīnīja 5.vietu ar rezultātu 2:28,44 un
1500 m noskrēja 5:17,13. Jaunā sportiste par sasniegtajiem rezultātiem ir
priecīga, jo abos skrējienos uzlabojusi savu personīgo rekordu (1500 m par 10
sekundēm). Sīvās cīņās ar spēcīgiem pretiniekiem mūsu pludmales volejbolisti
Oļegs Kricaks un Mārtiņš Arājums (treneris Vijars Švānbergs) iekļuva finālā
un cīnījās par trešo vietu, bet šoreiz nedaudz pietrūka izturības, tāpēc puišiem
olimpiādē tika augstā ceturtā vieta.

Pateicība

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepziediņš” vārdā iestādes
vadītāja Dzintra Eglīte no visas sirds izsaka pateicību labajiem cilvēkiem, kuri
šajā gadā dāvinājuši iestādei ļoti nozīmīgas dāvanas: Jānim Danenbergam,
Kārļa tētim, par kokmateriālu dāvinājumu, Igoram Radžabovam, Igo tētim,
par laukumu rotaļu atribūtu dāvinājumu un uzstādīšanu, Guntai un Andrim
Badovskiem par puķu dēstu dāvinājumu.

Dāvina apavu maisiņus

Šogad, kā jau katru gadu, Skrundas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” sveic savus novada pirmās klases skolēnus, skolas gaitas uzsākot.
Šajā mācību gadā 1.septembrī uz skolu dosies 46 Skrundas novada pirmklasnieki, kuriem p/a „Sociālais dienests” dāvina krāsainus apavu maisiņus.
P/a „Sociālais dienests” darbinieki pievienojas kuplajam sveicēju pulkam
un novēl pirmklasniekiem labas sekmes mācībās un izturību vecākiem!

