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Top dāvana savam novadam

Labdien, lasītāj!

Augstākajā vietā, kur no Skrundas pilskalna paveras skats
uz Ventu, notiek rosība. Līdzās
vienam no Kuršu ķoniņu krēsliem
top skatu laukums. Savu ideju te
īsteno SIA „Kamenes”.

Anda Vītola, Skrundas
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” direktore.

Ir pienācis ilgi gaidītais
pavasaris! Viss mostas, zaļo,
pumpuro, mutuļo, putni,
atlidojuši no siltajām zemēm,
čivina, atdzīvojas upes un arī
ielas. Un mēs atkal kaut ko
gaidām….
Esam iegrimuši darbos,
grūtsirdībā, sadzīves un
sirdslietu mudžekļos- vārdu
sakot, joprojām dzīvojam
ziemā un riskējam palaist
garām pavasari!
Pavasaris sākas tieši tad,
kad esi tam gatavs! Manuprāt,
pavasarim var un arī vajag
sagatavoties ar mīlestību. Ar
mīlestību pret dabu, saviem
tuvajiem, mīlestību pret savu
zemi, mīlestību pret darbu,
mīlestību pret savu pilsētu,
novadu.
Ti e š i p a v a s a r ī g r i b a s
sakopt savu sētu, iesēt
sēklas, saremontēt šķūnīti.
Tieši pavasarī gribas izdarīt
vairāk labu darbu. Arī Lielā
talka tiek organizēta tieši
pavasarī (šogad 21. aprīlī).
Es aicinu katru Skrundas
novada iedzīvotāju apņemties
šopavasar izdarīt ko labu un
noderīgu savam pagastam,
pilsētai vai sētai. Piedaloties
talkā un sakopjot kaut nelielu
mūsu novada stūrīti vai
vietiņu, TU būsi pielicis savu
roku, iesaistījies un guvis
gandarījumu par paveikto!
Strādājot sociālajā dienestā
ar klientiem, arī nu jau vairākus
gadus vadot „Simtlatu
programmā” strādājošos,
esmu iepazinusi savu novadu,
redzu vietas un lietas, kuras
jāizdara, jāuzlabo, jāsakopj ar
vienkāršiem darba rīkiem un
cilvēku palīdzību.Un mums
tas ir izdevies! Pilsēta, pagasti
un pat vienkārši lauku celiņi ir
sakārtotāki, acīm tīkamāki…
Tāpēc vēlreiz - sākam katrs
ar sevi, citādi riskējam palaist
garām iespēju pilnasinīgi,
priecīgi un, izbaudot katru
mirkli, nodzīvot veselu pavasari
no savas dzīves! Sarunājam,
ka šogad nelaidīsim garām
nevienu mirkli! Sakopsim
katrs savu plaukstas lieluma
pavasari!
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Ideja rodas svētkos
SIA „Kamenes” īpašnieks un
Skrundas novada domes deputāts
Ivars Grundmanis atzīst, ka doma
par šī Ventas krasta labiekārtošanu
radusies pērnā gada novada svētkos,
kad šeit bijis laivu nobrauciens. „Kad
redzēju, kā cilvēki dažnedažādi rāpās
pa to kranti augšā, manī dzima tāda
doma, ka šeit vajadzētu kāpnes.”
Izstāstot savu ideju pašvaldībā, tā
guva atbalstu un jau tika papildināta
ar jaunām idejām- veidot te ne tikai
kāpnes, bet arī skatu laukumu. Īpaši
par to priecīga dzimtsarakstu nodaļa,
jo ne viens vien jaunlaulātais izteicis
vēlmi teikt „Jā” vārdu šai skaistajā
Ventas krastā.
Dāvana svētkos
SIA „Kamenes” ar kokapstrādi
nodarbojas jau 10 gadus. Daudz viņu
veikuma esot redzams Latgalē- gan
skatu platformas, gan soli, galdi

Padarīto aplūko SIA „Kamenes” īpašnieks Ivars Grundmanis un meistars Nauris Kozjura.
un atkritumu urnas. Skatu laukums uzņēmēji kaut ko dāvina savam no- I.Grundmanis.
Skrundā top no apaļkoka, tas stilis- vadam, tad šis būs mūsu uzņēmuma
tiski sasauksies ar līdzās esošo ķoniņa simtprocentīgs dāvinājums novTeksts un foto- Ieva Benefelde
krēslu. „Tā kā svētkos ne reizi vien adam svētkos,” ar gandarījumu saka

Aprīlis - Lielās Talkas mēnesis
Lielās talkas ir balstīta uz brīvprātīgu
līdzdalību vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu un labi
padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas
idejas autore ir rakstniece Anna
Žīgure, bet pati ideja aizgūta no
igauņiem, kas vides sakopšanu visas
valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.
gada 3. maijā.
Latvija- tīrākā valsts pasaulē
Talkas mērķis līdz 2018. gadam,
Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē - dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot
to no atkritumiem, kā arī mudināt
iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt.
Pārbauda līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu
Skrundas novada pašvaldības
policists Normunds Eihe martā un
aprīlī ir apsekojis jau lielāko daļu no

Skrundas novada mājsaimniecībām,
lai pārbaudītu līgumus par atkritumu apsaimniekošanu un
informētu iedzīvotājus par iespējām
noslēgt līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu ar SIA „EKO
Kurzeme”. Skrundas novada
pašvaldībā līgumus par atkritumu ir
noslēguši ap 700 mājsaimniecības.
Nāc un piedalies!
Lielā Talka notiek 21.aprīlī no
pl.9.00 vienlaicīgi visā Latvijā.
Savukārt Skrundas novada izglītības
iestādes būs jau talkojušas līdz oficiāli
noteiktajai dienai. Organizācijas,
uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti var organizēt kolektīvas talkas,
oficiāli reģistrējot tās Lielās Talkas
mājas lapā un piesakot savu atbildīgo
personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt
savu talkošanas vietu, tad pirms tam
to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē oficiālajā

talku mājas lapā. 21.aprīlī Tu vari
pievienoties arī kādai no pieteiktajām
talkas vietām. Tās visas redzamas
www.talkas.lv sadaļā „Talkas vietas”.
Patruļķuģa Skrunda apkalpes komanda arī ir apstiprinājusi savu dalību
talkā Skrundā. Talkas dienā tev būs
nepieciešami cimdi, bet atkritumu
maisi tiks dalīti talkošnas vietās.
Kur atstāt piepildītos maisus
Par Lielās Talkas atkritumu maisu
savākšanu un izvešanu ir atbildīga
Skrundas novada pašvaldība. Savus
piepildītos maisus atstāt drīkst TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par
to atrašanās vietu jāinformē talkas
atbildīgā persona.
Ko iesākt ar aizdomīgiem atkritumiem un mirušiem dzīvniekiem, kā
apģērbties un ko ņemt līdzi vairāk
lasi www.talkas.lv.
Informāciju sagatavoja Zane
Eglīte

Skrundas novada
pašvaldības iedzīvotājus
aicinām 21.aprīlī pl.9.00
pulcēties:
Skrundā pie Skrundas
kultūras nama, Kušaiņos pie
veikala, Raņķos pie pagasta
pārvaldes, Smilgu ciemata
centrā, Nīkrāces pagastā
Dzeldā pie pagasta pārvaldes,
Rudbāržos pie pagasta
pārvaldes un Sieksātē pie
bibliotēkas. Lielās talkas
koordinatore Skrundas
novada pašvaldībā Z.Eglīte.
zane.eglite@skrunda.lv.

Skrundas novada pašvaldība- otra radošākā
Rīgas Starptautiskajā ekonomikas
un biznesa administrācijas augstskolā
16.martā norisinājās Radošuma
balvas pasniegšanas ceremonija.
Tās laikā tika paziņotas radošākās
Latvijas pašvaldības, kas īstenojušas
oriģinālus risinājumus vietējās
attīstības sekmēšanā, stiprinot savu
identitāti un veicinot sociālo un ekonomisko aktivitāti.
Pašvaldības sveica vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Edmunds Sprūdžs, kultūras
ministres padomnieks Jānis Dripe
un Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietniece Inga Štāle.
Pašvaldības cīnījās par J.Rozentāla
Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu
darbiem un iespēju piedalīties radoši
izglītojošajās apmācībās.
Skrundas novads startēja mazo
novadu kategorijā un ieguva otro

NĪKRĀCE

RAŅĶI

vietu par oriģinālu pieeju vietējās
identitātes stiprināšanā, prasmīgi
attīstot atpazīstamu pašvaldības
vizuālo tēlu. 1. vietā – Rūjienas
novads par jaunu sadarbības formu izveidi starp pašvaldību, tās
iedzīvotājiem, amatniekiem un
uzņēmējiem, veicinot savas identitātes
nostiprināšanu caur kultūrvēsturiskā
mantojuma popularizēšanu un
sekmējot uzņēmējdarbību. Bet 3.
vietā – Priekules novada Kalētu
pagasts par efektīviem risinājumiem
vides sakopšanā, saglabājot
kultūrvēsturisko mantojumu.
Kopumā balvai Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
saņēma 75 veiksmes stāstus, ko
īstenojuši enerģiski un aizrautīgi
cilvēki, aktīvi piedaloties un ticot
sava ciema, pagasta, novada un
reģiona attīstībai.

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Balvu saņem Zane Eglīte, Attīstības nodaļas vadītāja.
Ar pašvaldību iesniegtajiem
radošajiem risinājumiem iespējams
iepazīties www.tavavara.lv.
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Teksts- Zane Eglīte
Foto- Dace Strazdiņa
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Top novada Attīstības
programma

ĪSUMĀ

Pēdu aprūpe

13.un 14.aprīli no pl.8.00-17.00
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centrā podoloģe Anita Meiere veiks
pēdu aprūpi. Ārstnieciskā pēdu
aprūpe ir nepieciešama jebkuram
cilvēkam, kas rūpējas par savu kāju
veselību. Galvenās pēdu problēmas,
kuras var risināt podologs, ir ādas
sabiezējumi, plaisas pēdas priekšējā
daļā un papēžos, ieauguši nagi, nagu
formas un krāsas izmaiņas, varžacis,
kārpas, čūlas, ādas un nagu sēnītes
u.c.

Diabēta pacientiem

23.aprlī pl.17.00 Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā
praktiskā nodarbība cukura diabēta
pacientiem (cukura līmeņa aprātu
– glikometru veidi un pareiza to
lietošana, cukura līmeņa noteikšana,
mērījumu reģistrēšana, individuālās
dienasgrāmatas lietošana, rīcības
plāns, izejot no mērījumu rādītājiem,
injekciju tehnika, dažādi „knifiņi”).
Nodarbības apmeklētāji tiks
nodrošināti ar bezmaksas aprīkojumu
(aparāti, injekcijas, adatas…) darbam
praktiskajā nodarbībā. Individuālas
konsultācijas, glikometru labošana
un maiņa. Obligāta pieteikšanās pa
t.63321311.

TV Skrunda- 20

Vietējo televīziju dibināšana
Latvijā sākās 1991. gadā – uzreiz pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Skrundā to izveidoja 1992.gadā. Gadu
gaitā pieaug gan tehniskās, gan satura
kvalitātes prasības arī pret mazajām
televīzijām. Skrundas televīzijai izdodas ar kvalitāti pārspēt reģionālās
televīzijas. NRTP (Nacionālās radio
un televīzijas padomes) konkursā
„Gadskārtējās prēmijas televīzijā
un radio” ne reizi vien iegūta balva
par labāko raidījumu. 2004. gadā arī
labākais reģionālo televīziju operators meklējams tieši Skrundā- Alans
Perševics. 2005. gadā starptautiskajā
reģionālo televīziju festivālā „Golden
Beggar” Slovākijas pilsētā Košicē
23 valstu konkurencē skrundenieku
veikums iekļuva desmit labāko
darbu pulkā un saņemta Sporta,
tūrisma un ekoloģisko raidījumu
festivāla rīkotāju balvu. No 2008.
gada sadarbībā ar Talsu, Aizputes
un Ventspils televīzijām Skrundas
televīzija ieguvusi tiesības veidot
Novadu ziņas par Kurzemi LTV1.
Aizvadītos gadus atcerēsimies radošā
darba vakarā 28.aprīlī pl.18.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē.
Aicināts ikviens interesents, īpaši
bijušie darbinieki, kuri kaut reizi
piedalījušies kāda sižeta vai raidījuma
tapšanā. Šai dienā būs arī Skrundas
televīzijas veidoto raidījumu seansi.
Gaidīsim Jūs 28.aprīlī no pl.12.00
Skrundas kultūras nama kino zālē.
Pl.12.00 A.Zalgaucka, V.Zilvera
uzvedums „Sarkanās kurpes” (2008).
Pl.14.00 Skrundas pilsēta 5 gadu jubileja (2001), Skrundas ielas laikmetu
griežos (2001). Pl.16.00 skrundenieku Līgo vakara izrāde „Limuzīns
Jāņu nakts krāsā” (2009). Seansam
sākoties, gluži kā sendienās redzēsiet
arī kinožurnālus. Šoreiz tajos Skrundas TV arhīva raidījumi „Rupuči”.

Jauns uzņēmums

3.aprīlī Skrundā, Liepājas ielā 5
(otrajā stāvā), savu darbību uzsāk
SIA „Kurzemes amatnieks a”, kas
veic visa veida būvniecības darbus un plastikāta logu un durvju
nomaiņu, skārdnieka, skursteņslauķa
un santehniķa pakalpojumus.
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Skrundas un Kuldīgas novadu esošajās robežās izveidojies pēc administratīvi
teritoriālās reformas. Līdz ar to aktuāls jautājums ir katra novada attīstības
redzējums, vienoti mērķi un rīcības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti novada
iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko attīstību. Novada attīstības programma
un teritorijas plānojums ir instrumenti, lai to īstenotu.
2010. gada nogalē tika noslēgta vienošanās par Eiropas Sociālais fonda (ESF)
finansējuma saņemšanai „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības
programmu izstrāde 2014.-2020.” 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078. Dokumentu izstrādi 100% apmērā finansē ESF, līdz ar to pašvaldībai budžeta
nauda projekta finansēšanai netiek ieguldīta.
Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa rezultātā plānošanas dokumentu
izstrādes tiesības ieguva SIA „Reģionālie projekti”.
Jāpiezīmē, ka 2011. gada 1. decembrī stājies spēkā jauns „Teritorijas
attīstības plānošanas likums”, kas papildus nosaka novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādi, arī šis dokuments tiks sagatavots projekta ietvaros.
Kāpēc ir nepieciešams izstrādāt Attīstības programmu un Teritorijas
plānojumu?
Attīstības programma un Teritorijas plānojums ir galvenie novada
plānošanas dokumenti, kas nosaka attīstības virzību pašvaldībā, jo tie skata
ar novada attīstību saistītus jautājumus ilgtermiņā. Lai arī šobrīd Skrundas
novada teritorijā ir spēkā teritorijas plānojumi visām teritorijas vienībām (Skrundas pilsētai ar lauku teritoriju, Nīkrāces, Raņķu un Rudbāržu pagastiem),
tie izstrādāti metodiski un tehniski atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai
novada attīstības plānošanai.
Kādas būs galvenās izmaiņas un ieguvumi?
Galvenās izmaiņas, ko nesīs jaunie attīstības plānošanas dokumenti, būs
skaidri definēti novada attīstības mērķi, virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi, kas dos iespēju novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot
savu darbību, kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti, plānoti un loģiski piesaistīt
investīcijas, piedaloties ārvalstu finanšu fondu apguvē un investīciju piesaistē
atbilstoši savām prioritātēm.
Piemēram, Attīstības programmā viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības
plāns, ko varētu uzskatīt par pašvaldības biznesa plānu, kurā atspoguļojas
plānotās investīcijas un darāmie darbi turpmākiem 5-7 gadiem. Tas ir vērsts
uz iedzīvotāju labklājības celšanu, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu
un ekonomisko attīstību.
Pamatojoties uz Attīstības programmu, tiek piesaistīts gan ES finansējums,
gan plānotas citas investīcijas, šajā dokumentā tiek noteiktas prioritāri
atbalstāmās jomas un projekti gan novadam kopumā, gan katrai apdzīvotai
vietai.
Jāpiezīmē, ka Attīstības programma ir dokuments, kas veicina novada
atpazīstamību. Arī tas ir būtisks faktors, lai paaugstinātu novada konkurētspēju,
investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē, arī tūrisma nozares attīstībā.
Savukārt teritorijas plānojums ir instruments attīstības programmas
realizācijai, tajā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei,
vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana,
ilgtspējīga, efektīva un racionāla teritorijas un resursu izmantošana, kā arī
mērķtiecīga un līdzsvarota ekonomikas attīstība.
Runājot par teritorijas plānojumu, kas vistiešāk ietekmē iedzīvotājus,
nekustamā īpašuma īpašniekus, uzņēmējus un investorus, pašvaldības un SIA
„Reģionālie projekti” uzstādījums, ir izstrādāt pietiekoši elastīgu plānojumu,
kas vērsts uz sabalansētas attīstības sekmēšanu, jo nenoliedzami viena no
teritorijas plānojumu problēmām ir pārāk sīka detalizācija un nevajadzīgi
ierobežojumi, kas noved pie tā, ka, parādoties ekonomiskai interesei
(piemēram, jaunu uzņēmumu veidošanās, ražošanas teritoriju attīstība, tūrisma
objektu attīstība, inženiertīklu un objektu būvniecība u.c.), ir jāveic teritorijas
plānojuma grozījumi, jo šādas darbības nav paredzētas. Tomēr jāpiebilst, ka
ar elastību nav domāta visatļautība.
Vai plānošanas dokumentu izstrādē plānots iesaistīt iedzīvotājus?
Abu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē liels akcents tiks likts uz
sabiedrības līdzdalību. Ir uzsākta iedzīvotāju anketēšana. Skrundas novada
pašvaldības iedzīvotājiem anketa ir pieejama www.skrundasnovads.lv.
Anketēšana notiks no 2012.gada 10.aprīļa līdz 11.maijam. Skrundas novada
mājas lapā tiks publicēts anketu apkopojums.
Nākotnē plānots organizēt publiskās diskusijas, kā arī, izstrādājot attīstības
plānošanas dokumentu 1.redakciju, notiks sabiedriskās apspriešanas Skrundas un Kuldīgas novados, lai tiktos ar visiem interesentiem – iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, NVO.
Pašvaldību uzdevums ir izstrādāt novadu attīstības programmas, kas būtu
kā instruments līdzsvarotai novada teritorijas attīstībai, bet to var panākt tikai
tad, ja sabiedrība līdzdarbojas un aktīvi iesaistās plānošanas procesā.
Kā SIA „Reģionālie projekti” plāno veikt darbu pie Skrundas un
Kuldīgas novadu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes?
Mūsu uzņēmumam ir vairāk kā 13 gadu pieredze attīstības plānošanas projektu izstrādē, un mērķis, izmantojot uzkrāto pieredzi, zināšanas un jaunākās
telpiskās plānošanas tendences un tehnoloģijas, ir izstrādāt kvalitatīvu, vizuāli
pievilcīgu, ikdienā viegli lietojamu un ilgtspējīgu Attīstības programmu.
Izstrādes process notiek, aktīvi sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem,
deputātiem, kā arī iesaistot dažādu sociālo grupu pārstāvjus.
Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmas paredzēts
izstrādāt līdz 2013. gada beigām.
Informāciju sagatavoja Zane Eglīte un Līna Dmitrijeva
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Piedalies projektu konkursā
„Darīsim kopā!”

Projektu konkursu “Darīsim kopā” organizē Skrundas novada
pašvaldība, lai sniegtu finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas
paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Projektu pieteikumu var iesniegt nevalstiskas organizācijas (t.i.
biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas). Neformālas
iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi,
daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa,
interešu kopa u.tml.) Viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var
iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām: projektiem,
kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu; projektiem, kas saistīti ar publiski
pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi; projektiem, kas vērsti
uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; projektiem, kas saistīti ar
konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu; projektiem, kas vērsti uz iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu un dzīves kvalitātes
nodrošināšanu; projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības.
Kopējais finansējuma apjoms, kas pieejams Pašvaldības projektu
konkursiem, tiek noteikts katru gadu, apstiprinot Pašvaldības budžetu.
2012.gada budžetā tas ir noteikts 5000,00 LVL.
Līdzekļu sadalījums projektiem tiek veikts konkursa kārtībā, viena
projekta realizācijai paredzot līdz 500 LVL. Projekta aktivitātes jārealizē
Skrundas novada teritorijā un/vai projekta labuma guvējiem jābūt Skrundas novada iedzīvotājiem.
Pašvaldības projektu konkursu izsludina ar publikāciju Pašvaldības
mājas lapā www.skrundasnovads.lv sadaļā „Projekti” un Pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Skrundas novads”. Projekta realizācijas laiks ir
no 2012.gada 1.jūnija.-31.oktobrim. Projekta pieteikums vienā eksemplārā
jāiesniedz Pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11,
Skrundā, Skrundas novadā) no 02.04.2012. līdz 27.04.2012. (plkst.15:00).
Projekta pieteikums sastāv no aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas
(pielikums Nr. 1); projekta pielikumiem (piemēram, foto materiāli, skices,
izziņas utt.), ja tādi ir nepieciešami;
reģistrācijas apliecības (ja iesniedzējs ir juridiska persona), sabiedriskā
labuma statusa apliecības (ja organizācijai tāds ir piešķirts), ja projekta
realizēšana skar citas fiziskas vai juridiskas personas īpašuma tiesības,
obligāti jābūt rakstiskam apliecinājumam, ka īpašnieks piekrīt projekta
realizēšanai un saskaņo darbības savā īpašumā vai ar to.
Informācija un konsultācijas par projektu konkursu:
zane.eglite@skrunda.lv, tālr.6 3350454 vai 26665874,
Vairāk lasi www.skrundasnovads.lv sadaļā „Projekti”.

Par izmaiņām Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā

2011. gada 29. novembrī valdība apstiprināja grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz izmaiņas GMI pabalsta
saņēmējiem.
Likumprojekts paredz, ka no 2012. gada 1. janvāra, novērtējot pašvaldības
sociālā dienesta klientu materiālo situāciju, ņems vērā vecāku pabalstu (līdz
šim neņēma vērā pirmos 50 latus no vecāku pabalsta), ģimenes valsts pabalstu,
bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai
kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās izglītības ieguves laikā.
Savukārt, lai pārietu no pasīvajiem sociālo pabalstu saņemšanas pasākumiem
uz aktīvu darbspējīgo klientu iesaisti nodarbinātības pasākumos, vienlaikus
aizsargājot pret iespējamu nedeklarētu nodarbinātību, likumprojekts paredz
pašvaldības sociālā dienesta tiesības organizēt darbspējīgo klientu iesaisti
pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai.
Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri
saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot: invaliditātes
pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējus;
sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viena no bērna vecāku
vai citas personas bērna kopšanas periodā; vienu no bērna invalīda vecākiem,
ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus; personas vecumā no 15
gadiem, kuras iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā, iesaistīt darba un
sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz
divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām), kas rada
labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Pašvaldības
sociālais dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot
pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību.
Grozījumi arī nosaka, ka, ja pašvaldības sociālais dienests konstatē, ka
klients spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā, šim dienestam ir tiesības atteikt klientam sociālās palīdzības pabalstu. Izmaiņas
likumā nosaka, ka sociālās palīdzības pabalsti (ne tikai pabalsts GMI līmeņa
nodrošināšanai) tiek samazināti vai netiek piešķirti, ja klients atteicies no
līdzdarbības savas sociālās problēmas risināšanā, sniedzis nepatiesas ziņas
vai nav tās sniedzis vispār.
Grozījumi arī paredz, ja cilvēks ilgstoši atradīsies ārstniecības iestādē,
ieslodzījumā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, viņu neiekļaus
mājsaimniecības sastāvā materiālā stāvokļa izvērtēšanai un attiecīgi sociālās
palīdzības pabalsta apmēra aprēķināšanai. Līdz šim likumā tas nebija noteikts.
Minētās izmaiņas neattiecas uz cilvēkiem, kuri aprūpē bērnu vai
citu apgādājamo, piedalās sociālās rehabilitācijas vai Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) organizētajos pasākumos.
Informāciju sagatavoja Marika Rimša
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Domes 2012.gada 22.marta sēde

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma paaugstināt īres
maksu Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta dzīvojamo māju īres
dzīvokļos ar 01.12.2012.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

2012. gada 3.aprīlis

Dome nolēma piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudu
piedziņu, vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
Dome neiznomās personai garāžu
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
atkārtoti jautājums tiks skatīts pēc
parādu nomaksas.
Dome izbeidza ar ģimeņu biedrību
„Ventmalas” nomas līguma darbības
termiņu ar 01.04.2012.

Dome nodeva bezatlīdzības
lietošanā biedrībai „Ventas krasti”
gabalu 25 m2 platībā Kalēju ielā
4, Skrundā, uz 7 gadiem trenažieru
uzstādīšanai.
Dome nolēma izmainīt zemes
gabalam Raiņa ielā 35, Skrundā,
1.0191 ha platībā lietošanas mērķi no
0601 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve- uz 0101 - lauksaimniecībā
izmantojamā zeme.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt Nīkrāces pagastā esošā
nekustamā īpašuma „Ceļinieki”
zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome atļāva atdalīt un sadalīt
zemes gabalus, kā arī piešķīra nosaukumus zemes gabaliem.

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības projektu konkursa
„Darīsim kopā!” nolikumu .
Dome novirzīja Ls 500.00 (pieci

simti latu) no kultūrai un sportam paredzētiem līdzekļiem kā
līdzfinansējumu biedrības “Ventas
krasti” projektam “Tikšanās vieta
trim paaudzēm”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5/2012 “Grozījumi 2009.
gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas novada
pašvaldības nolikums””.
Dome atcēla Nīkrāces pagasta
padomes 24.02.2009. sēdes (prot. Nr.
2, 1.§) lēmuma „Par lietošanas tiesību
izbeigšanu” 6.punktu.

Dzīvokļu jautājumi

Dome neuzņēma1 personu Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā.
Dome uzņēma 8 personas
dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā Skrundā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināmas
vispārējā kārtībā, un 2 personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispirms, jo beigusies aizbildniecība.

Dome piešķīra dzīvokli 10
personām Skrundas novadā.
Dome pagarināja 1 personai
Skrundā dzīvokļa īres līgumu uz
laiku līdz sešiem mēnešiem.
Dome atļāva 1 personai Skrundas
novadā mainīt dzīvokli un pārslēgt
īres līgumu.

Domes 2012.gada
1.marta ārkārtas
sēde

Dome apstiprināja Skrundas
pilsētas notekūdeņu savākšanas
aglomerācijas robežas un to, ka Skrundas pilsētas notekūdeņu savākšanas
aglomerācijas robežas nav mainījušās
kopš 01.10.2010., kad SIA „Skrundas komunālā saimniecība” Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Ūdenssaimniecības būvju
būvniecības projektu vērtēšanas
komisijai iesniedza darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu lielāku par 2000”
ietvaros apstiprinātā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība 14
Kurzemes reģiona pašvaldībās,
Skrunda” (identifikācijas
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/043)
papildus aktivitāšu tehniski ekonomisko pamatojumu.

Domes 2012.gada
29.marta ārkārtas
sēde

Dome pieņēma Kasparu Dzeni
darbā Skrundas novada pašvaldībā
par Būvvaldes vadītāju (profesijas
kods 1323 03), nosakot mēneša darba
algas likmi 583.00 LVL, un noteica,
ka Būvvaldes vadītājs Skrundas novada pašvaldībā strādā normālo darba
laiku (1 slodze).
Informāciju sagatavoja
projektu speciāliste Kristīne
Vērdiņa

Nāc uz sapulcēm un jautā
2012. gada Skrundas novada Domes deputātu un pašvaldības
darbinieku ikgadējās tikšanās ar iedzīvotājiem uzsākās 22.februārī.
Iepriekšējā avīzes izdevumā sākām publicēt jau notikušajās sapulcēs
uzdotos iedzīvotāju jautājumus un atbildīgo amatpersonu atbildes uz
tiem. Tagad turpinām par sapulcēm, kuras notikušas martā.

Skrunda, 1.marts

J.Kādos gadījumos ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija Valsts
ieņēmumu dienestā (VID)?
A. Saņemt informāciju par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu un
aizpildīšanu var- VID mājaslapā www.vid.gov.lv ; zvanot uz VID informatīvo
tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”; uzdodot jautājumu VID mājaslapā
www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”; klātienē ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā; apmeklējot VID bezmaksas seminārus VID
klientu apkalpošanas centros (informācija par semināriem pieejama VID
mājaslapā).
J. Skrundā lietus notekgrāvji ir pilni ar ūdeni.Vai plānojat to novērst?
A.Šogad Skrundas novada pašvaldībā daudzi iedzīvotāji sūdzas par augsto
gruntsūdeņu līmeni. Šobrīd varam veikt notekgrāvju tīrīšanas darbus tikai
pašās nepieciešamākajās vietās.
J.Vai tuvākajā laikā varētu uzsākties veikala „Maxima” būvniecība?
A. Pašreiz nekas neliecina, ka būvdarbi varētu uzsākties tuvākajā laikā.
J. Vai Skrundā plāno atvērt tūrisma informācijas punktu?
A. Jau vairākus gadus tiek meklēts finansējums tūrisma informācijas centra
(TIC) izveidei. Skrundas muižas īpašnieki ir izteikuši sadarbības piedāvājumus
centra izveidei un ir gatavi to finansiāli atbalstīt. Kā vienu no iespējamām
TIC atrašanās vietām saskatām bijušo veikalu „Venta”, kas atrodas stratēģiski
nozīmīgā vietā.
J. Vai Skrundas novadam ir vienots teritorijas plānojums un attīstības
programma?
A. Šogad ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiek uzsākti darbi gan pie
attīstības programmas, gan pie teritorijas plānojuma. Iedzīvotājus lūdzam būt
aktīviem un iesaistīties gan anketu aizpildīšanā, gan piedalīties plānošanas
dokumentu apspriedēs.
J. Kur ziņot par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem?
A. Par pārkāpumiem ir jāziņo pašvaldības policistam Normundam Eihem
– t.29258421, e-pasts pasvaldibaspolicija@skrunda.lv .
J. Pie frizētavas „Burve” ir ļoti slikts apgaismojums. Vai ir iespējams to
uzlabot?
A. Informācija tiks pārbaudīta un iespēju robežās tiks veikti uzlabojumi.
J.Kāpēc reti Skrundā tiek rīkotas balles?
A. Muzikanti prasa samaksu par katru pasākumu un iedzīvotāju pasivitātes
dēļ ar ieejas biļetēm nevar nosegt prasīto summu.
J. Vai pašvaldība var ietekmēt pasažieru pārvadājumu maršrutus, to
regularitāti?
A. Par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, jaunu reģionālo, vietējās
nozīmes maršrutu vai reisu atklāšanu, esošo maršrutu vai reisu grozīšanu un
slēgšanu lemj Kurzemes plānošanas reģions.

Lēnu ciemats Nīkrāces pagastā, 26.marts
(12 iedzīvotāji)

J. Vai pasažieru pārvadājumos būs izmaiņas?
A.Jā, iespējams, ka būs izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanā, jo līdz 4. aprīlim ir izsludināta atklāta iepirkumu procedūra par
tiesībām Kurzemes reģionā sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumu. Ja
iepirkuma daļā, kas paredz snieg pakalpojumu par esošajiem maršrutiem
neuzvarēs SIA „Mobile A”, mēs paredzam, ka šis uzņēmējs varētu aiziet
no šīs teritorijas un būsim spiesti iegādāties Skrundas autoostu, kas ir SIA
„MobilesA” īpašums.
J. Vai ir iespēja Lēnu ciematā izveidot iedzīvotājiem pulcēšanās vietu?
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Lauksaimniekiem

A. Lēnu ciematā nav pašvaldībai piederošu telpu, ko piedāvāt kā pulcēšanās
vietu.
J. Vai ir iespējams piespiest Lēnu muižas īpašniekus sakopt savu teritoriju?
A. Lēnu muiža pieder VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un mums nav
zināmi šīs teritorijas apakšīrnieki, lai pieprasītu sakopt teritoriju.
J. Kā Lēnu ciemā tiks organizēta zāles pļaušana?
A. Skrundas komunālā saimniecība pļaus savu apsaimniekojamo teritoriju
ap daudzdzīvokļu mājām, bet pašvaldība pļaus savus īpašumus.
J. Vai mājai „Saulstari” ir plānots uzlikt jumtu?
A. Šobrīd mājai nav tāda uzkrājuma, lai nomainītu jumta segumu.
J. Vai dzīvojamām mājām ir parādi?
A. Jā, „Ventaslīčiem” -35 LVL un „Saulstariem”-58 LVL parādi par
apsaimniekošanas pakalpojumiem.
J. Kādus darbus apsaimniekotājs plāno veikt šogad?
A. Mājā „Ventaslīči” tiks sakārtot iekšējais ūdensvads.
J. Vai mājā „Ventaslīči” ir iespēja nodot elektrību koplietošanas telpās SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”.
A.Jā, tas ir iespējams un uzņēmums palīdzēs jums to sakārtot.
J.Vai ir iespēja izkrāsot kapliču?
A.Nīkrāces pagasta pārvalde apņemas organizēt šos darbus.

Smilgu ciemats, Raņķu pagasts,
27.marts (7 iedzīvotāji)

J. Vai ir iespējams uzlikt Smilgu ciematā zīmi Apdzīvota vieta „Smilgas” ?
A. Kad tiks pabeigti apzaļumošanas darbi pie Ropupes tilta, tiks arī uzstādīta
zīme, kas noteiks arī ātruma ierobežojumu.
J. Mums ir problēmas ar ūdens padevi. Kā to risināt?
A. Ja jūs ziniet, kādi darbi ir jāveic, tad varam vienoties, kas to var veikt.

Sieksātes ciems, Rudbāržu pagasts,
28.marts

J. Vai tiks greiderēti ceļi Sieksātē?
A. Šogad ceļu uzturēšanai Skrundas novadā ir atvēlēti par 20% mazāk
līdzekļu, bet paši nepieciešamākie darbi tiks veikti.
J. Sieksātes pieturā nav atkritumu tvertne.
A. Jā, pagasta pārvalde par to ir informēta un tuvākajā laikā autobusa pieturā
tiks uzstādīta atkritumu tvertne.
J. Kādi darbi tiek plānoti kapos?
A. Sprīža kapsētā tiek plānots atjaunot žogu, Vecsieksātes kapsētā tiks
atjaunots nogāztais krusts, bet Bākūžu kapsētā tiks novākts kritušais koks.
J. Kur pieteikt atkritumu izvešanu?
A. Atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novada pašvaldībā veic SIA „EKO
KURZEME”. Atkritumu izvešanu var pieteikt pa t.63407316; 22013939 vai
interneta vietnē: www.ekokurzeme.lv sadaļā „Pieteikt atkritumu izvešanu” .
Par pārējām sapulcēm lasiet nākamajā izdevumā.
Informāciju apkopoja Zane Eglīte

Vēl Skrundas novada pašvaldības
iedzīvotāju sapulces notiks:
19.aprīlī pl.17.00 Jaunmuižā.
4.maijā pl.11.00 Kušaiņos,
pl.13.00 Saveniekos.
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23.aprīlī,7.maijā no 9.0012.00 - Rudbāržu pagasta
pārvaldes telpās; 24.aprīlī,
8.maijā no 9.00-12.00 Nīkrāces pagasta pārvaldes
telpās; 24.aprīlī no 13.0015.00 - Sieksātes bibliotēkā;
25.aprīlī, 9.maijā no 9.00-12.00
- Raņķu pagasta pārvaldes
telpās varēsiet saņemt un iesniegt platībmaksājumu iesniegumus un kartes, kā arī
saņemt iesnieguma veidlapas
ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu
dīzeļdegvielas daudzuma
piešķiršanai.

Mācību olimpiādēs
startējam labi

Tuvojas noslēgumam mācību
priekšmetu olimpiāžu laiks. Skolas
aktīvi piedalījušās valsts 2. posma
olimpiādēs, kuras notika novadu
apvienībā, starpnovadu olimpiādēs
gan Saldū, gan Brocēnos, kā arī
Skrundas novada organizētajās
olimpiādēs. Izvērtējums un apkopojums taps maijā, kad varēs pārskatīt
visus panākumus, sasniegumus un
uzvaras.
Pirmos trijos šā gada mēnešos
novada skolas piedalījušās 16 valsts
2. posma un 9 starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs. Vairāki
skolēni izvirzīti 3. posma valsts
olimpiādēm Rīgā. Pašu novadā
notikušas 3 olimpiādes, bet plānotas
vēl 4 olimpiādes. Skolēni kopā ar
pedagogiem piedalījušies sporta
pasākumos, konkursos gan klātienē,
gan elektroniski interneta vidē.
Olimpiāžu rezultātus skatīt novada
mājas lapā www.skrundasnovads.
lv –sadaļā Izglītība .
Darbam ir ļoti labi rezultāti: 28
godalgotas vietas valsts 2. posma
un starpnovadu mācību priekšmetu
olimpiādēs, 42 godalgotas vietas
izcīnītas novada olimpiādēs. Uzvaras
un panākumi arī konkursos, sporta
pasākumos, skolēnu eksperimentos,
radošos darbos un citās jomās.
Liels paldies skolēniem, viņu
pedagogiem par paveikto darbu, un
vecākiem par atbalstu!

RUDBĀRŽI

Informāciju sagatavoja novada
izglītības darba metodiķe
Dace Grāvele
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Veidosim Skrundas svētkus kopīgi

O, cik gardi…!

Ikkatrus svētkus īpašus padara iespēja pabūt kopā ar jaukiem cilvēkiem un, protams – garda kūka. Aicinām pieteikties izdomas bagātās, radošās, kūku cepējas, lai dalītos savās receptēs un piedāvātu savas svētku tortes baudīt viesiem.
Laukumā pie Veselības un sociālās aprūpes centra veidosim mājas kūku izstādi- degustāciju! Lūdzu, piesakiet dalību
līdz 30. aprīlim. Par pateicības dāvanām parūpējies uzņēmums „Dobeles Dzirnavnieks”.

Motori rūc, pedāļi minas!

Visi minamo, stumjamo un rūcināmo braucamrīku īpašnieki! Pirmo reizi novadā aicinām uz mopēdu, riteņu,
pļaujmašīnu, kvadriciklu, skūteru, ērmriteņu utml. braucamrīku gājienu - karnevālu. Izrotājiet savu braucamrīku un
dosimies pretim laivu braucējiem uz Ventu! Pēc gājiena braucamrīku apskate parka ielā! Lai piedalītos gājienā,
aicinām pieteikties visus interesentus līdz 30. aprīlim.

Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventas upi „ Skrundas
modes vakar, šodien, rīt”.

Laivu nobraucienā aicināti piedalīties visi, kas spēj noturēties virs ūdens. Iestādes, uzņēmumi, draugu, radu, kaimiņu
kompānijas, individuālie braucēji! Gatavojiet savas laivas, plostus, citus rīkus. Pārsteidziet sevi un ieprieciniet citus!
Šogad izdomas bagātākajiem brauciena dalībniekiem īpašas dāvanu kartes! Visiem braucējiem pārsteiguma balvas!
Brauc! Airē! Piedalies! Reģistrēšanās vieta nemainīga Ventas krastā pie „dosiem”. Pieteikšanās 12. maijā no pl.16. 30.

Skrundas pulkstenis būs pavisam drīz…..

31. martā Skrundas novada pašvaldībā pulcējās iesaistītās puses Skrundas pulksteņa „Laika upe” noslēguma procesa rezumēšanai. Darba apspriedē piedalījās pārstāvji no Skrundas novada pašvaldības, biedrības ‘’CURONICA’’,
tēlnieks Ģirts Burvis, Laika stila pārstāvis Vladimirs Lukjanovičs, ainavu arhitekte Rita Ķirķe. Šobrīd ir jau izgatavotas
pulksteņa koka skulptūras, vēl jāpabeidz darbs pie metāla konstrukciju izveides. Pulksteņa skulptūra tiks uzstādīta
aprīļa nogalē. Lai sakoptu laukumu, talciniekos pieteikušies patruļkuģa „Skrunda” puiši. Darbu uzsākusi Skrundas
komunālā saimniecība pie komunikāciju sagatavošanas.
Līdzās pulksteņa tehniskajiem darbiem norit aktīvs mēģinājuma process uzvedumam „Mūsu Laiks”, kas top par godu
Skrundas pulksteņa atklāšanai. Autors Aldis Zalgauckis, mūzikas autore Elīza Zalgaucka. Lomās: Aivita Emerberga,
Dita Ņuņēvica, Guna Pavilaite, Jānis Ābols, Helmuts Kalniņš.
Laiks, tas ir uzplaiksnījums tik viens,
Laiks, tas ir nebeidzams pavediens,
Laiks, tā kā sniegpārsla plaukstā kūst.
Laiks, tā kā ūdeņi aizplūst un žūst.
(A. Zalgauckis)
Informāciju sagatavoja Loreta Robežniece

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā (AADC)

AADC aprīlī un maijā katru otrdienu, trešdienu un ceturtdienu no plkst. 9.00-20.00 piedāvā apmeklēt trenažieru
zāli. Maksa par vienu reizi Ls 1.00, abonements par 10 reizēm – Ls 9.00. Maksāt par trenažieru zāles apmeklējumu
aģentūrā „Sociālais dienests”. Pieteikšanās pa t.63321311 vai personīgi centrā.
Masāžas, ārstnieciskā vingrošana, ietīšanās Baldones peloīda dūņās, kustību terapiju zīdaiņiem un agrīna vecuma
bērniem pēc Bobata metodes piedāvā J.Kregžde (tālr.: 29676693) otrdienās un sestdienās.
Sākot ar 1.aprīli AADC dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegs katru darba dienu no pl.8.00-12.00.
Tiek komplektētas jaunas bezmaksas grupas Datoru apmācībai interesentiem ar un bez priekšzināšanām otrdienās
un ceturtdienās no pl.13.00 un 15.00. Pieteikšanās pie S.Kuzmicka (26119570).
Attīstošās nodarbības bērniem no 2 gadu vecuma turpmāk notiks katru pirmdienu, ceturtdienu, un piektdienu.
Pieteikšanās pa tālruni 63321311.
3.aprīlī pl.18.00 tikšanās ar psiholoģi Kristīni Maku degustācijas lekcijā- diskusijā „Mana telpa un manas lietas”.
Ieeja pret ziedojumiem! Obligāta pieteikšanās pa t. 63321311.

Dienas centrā jauns pakalpojums

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs katru piektdienu no pl.15.00-18.00 piedāvā jaunu sociālo pakalpojumu
- sociālais darbs ar atkarīgajiem – motivēšana, sociālā rehabilitācija, profilakse; sociālais darbs ar līdzatkarīgajiem;
individuālās konsultācijas un sociālais grupu darbs.
Pakalpojumu iespējams saņemt bez maksas jebkuram Skrundas novada iedzīvotājam. Ja vēlaties saņemt individuālu
konsultāciju, vēlams iepriekš pieteikties pa t.29657347 (Rita Goldmane) Informācija: 63321311, 29657347.
Īpaši vēlamies aicināt tos cilvēkus, kuriem pašiem nav problēmu ar alkohola lietošanu, bet ar šo kaiti sirgst kāds
tuvinieks, ģimenes loceklis. Ir zināms, ka kopdzīve ar atkarīgu cilvēku spēcīgi ietekmē arī pārējo ģimenes locekļu
dzīvi, uztveri, domāšanas veidu. Līdzatkarīgā dzīve nav atkarīga no alkohola lietošanas, bet gan no tā, vai tuvinieks
tobrīd lieto alkoholu vai nē – psiholoģiski, emocionāli, fiziski, finansiāli. Neviens nevar piespiest atkarīgo pārtraukt
dzert. Tomēr ir iespējams strādāt pie sevis, lai padarītu mazāk sāpīgu šo psiholoģisko „atkarību no atkarīgā”. Kopīgi
analizēsim savu uzvedību, un meklēsim veidus, kā saudzēt sevi, bet atkarīgajam likt pašam uzņemties atbildību par savu
rīcību, lēmumiem un dzīvi! Ja Tu regulāri: izjūti kaunu par Tev tuvā cilvēka atkarību; ziedo sevi, cerot uz pozitīvu gala
rezultātu; centies kontrolēt atkarīgā uzvedību – tad atnāc, parunāsim par to un daudzām citām Tev aktuālām tēmām!

Viesosies literāti

Skrundas bērnu bibliotēkas iesniegtais projekts „Kurzemes literāti
Skrundas novadā” saņēmis atbalstu
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu
konkursa literatūras nozarē. Projekta
ietvaros tiks piedāvātas tikšanās ar
literātiem, kurus varam dēvēt par
novadniekiem, jo viņu dzīves tieši vai
netieši saistītas ar Kurzemi. Jau marta
nogalē Skrundas vidusskolas skolēni
tikās ar rakstnieci un dzejnieci Andru
Manfeldi. Aprīlī Bibliotēku nedēļas
ietvaros iecerēti pasākumi dažāda
vecuma lasītājiem – ar jauniešiem
tiksies rakstnieks Māris Rungulis,
bet kuldīdzniece Dace Priede uz
sarunu aicinās visu vecumu interesentus. Maijā, Skrundas pilsētas
svētku laikā, būs iespēja tikties ar
tulkotāju, bijušo skrundenieci Daci
Meieri, kuras tulkojumi no itāļu,
spāņu un lietuviešu valodām ir ļoti

iecienīti lasītāju vidū. Jau rudens
noskaņās septembrī uz sarunu par
dzeju un literatūru jaunos lasītājus
aicinās rakstniece un dzejniece Ieva
Samauska. Pasākumi notiks ne tikai
Skrundas pilsētā, bet arī novada
pagastos. Sīkāka informācija par
pasākumiem būs pieejama Skrundas
novada pašvaldības mājas lapā un
novada bibliotēkās.

Dzimtsaraksts ziņo

Marta mēnesī Skrundas novadā
piedzimuši 2 bērniņi – abi skrundenieki. Mūžībā pavadīti 9 cilvēki – 2
Nīkrāces pagasta, 2 Raņķu pagasta,
3 Rudbāržu pagasta un 2 Skrundas
iedzīvotāji.

Sveicam Zelta pāri

Bagātu un apaļu-50 gadu laulības
jubileju atzīmēja Māra un Jūlijs Gertneri. Vēlam dzīvesprieku, veselību un
stiprus turpmākos gadus!

Pateicība

Pilna diena ar to kas padarāms,
pilna nākamā ar to, kas būs jāpadara,
jāuzklausa, jāizrunā. Ikviens cilvēks
tur ir ne jau svētkus svinēt, bet ar savu
gadu nastu, sāpju slieksni, pateicību
vai neapmierinātību, sapratni vai
pavisam nesapratni. Tāda ir Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centra
darbinieku ikdiena. Cilvēkiem, kuri
tur strādā, vajag daudz fiziska un
visvairāk garīga spēka, lai aprūpētu,
palīdzētu, parunātu ar cilvēkiem,
kuri paši par sevi vairs pilnībā nevar parūpēties. Gribam pateikt lielu
paldies vadītājai Marutai un visiem
centra darbiniekiem, kuri dara šo
grūto, bet tik vajadzīgo darbu. Lai
jums pašiem stipra veselība, pietiek
sirds siltuma un izturības! Paldies par
mūsu mammītes aprūpēšanu!
Pateicību izsaka Dace Grāvele
un Laima Gelžina.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte
(t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics. Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā,
Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

2012. gada 3.aprīlis

Notikumu kalendārs
Skrundā

7.aprīlī pl.11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks
tradicionālais Edgara Edelmaņa piemiņas turnīrs galda tenisā.
10.00 piemiņas brīdis viņa atdusas vietā Skrundas Baznīcas kapos.
Dalībniekiem pieteikties līdz 6.aprīlim pie sporta darba organizatores
Aivitas Emerbergas pa tālr. 29570360.
8.aprīlī pl.11.00 LIELDIENAS SKRUNDĀ! Bērnus iepriecēs
līksmie zaķēni PAUKS UN ŠMAUKS ar īpaši Lieldienām pieskaņotu
rotaļu un izklaides programmu. Spēles, stāsti, ticējumi, Lieldienu
tradīcijas un radošā darbnīca, kurā bērni varēs izgatavot zaķu austiņas,
gleznot zaķu purniņus ar grima krāsām un izkrāsot Lieldienu balonolas.
Pl.17.00 izrāde bērniem „Tāltālā meža varonis”. Biļetes cena- Ls 2.00.
Izrādes dienā- Ls. 2.50
9.aprīlī pl.18.00 ielūdz Skrundas k.n kamerteātris uz R. Auškāpa
izrādi „Mēs nerunāsim par vīriešiem”. Režisore: Anda Birzniece,
lomās: Inguna Šperliņa, Svetlana Rudzīte. Ieeja par ziedojumiem.
11.aprīlī no pl.9.00 – 12.00 Skrundas kultūras namā Donoru diena.
17.aprīlī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā Māmiņu
klubiņa nodarbības.
18.aprīlī pl.16.00 Skrundas kultūras namā novada izglītības iestāžu
vokālistu konkurss „Es dziedu tā…”
18.aprīlī pl.13.00 Skrundas pilsētas bibliotēkā ikviens interesents
tiek aicināts uz tikšanos ar rakstnieci Daci Priedi.
20.aprīlī pl.18.00 Skrundas kultūras namā Kuldīgas amatierteātra
izrāde “Īkstīte” pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Režisore- Dace
Priede. Ieeja par ziedojumiem.
28.aprīlī pl.12.00 Skrundas kultūras namā Atis un Jānis Auzāni
koncertprogrammā „Rokasspiediena attālumā…” Koncertā piedalās
Oranžā kora meitenes Anita Levša, Olga Stupiņa, Inta Ļaksa. Biļešu
cenas- Ls 3.00 , 4.00, 5.00. Koncerta dienā- Ls 5.00. Biļetes var
iegādāties kultūras namā pie administrācijas.
23.aprīlī pl.18.00 Skrundas bibliotēkas telpās Skrundas sieviešu
klubiņa pasākums. Tēma: pavasara dārza darbi. Dalīsimies pieredzē,
kā mēs katra sējam, dēstām, rušinām un darām to tā, ka ražo mūsu
dārzs sev un citiem par prieku. Laipni lūgtas piedalīties! Informācija
pa t.29427990 (Inese).
28.aprīlī pl.10.00 Skrundas arodvidusskolā ceļojošais Skrundas
kauss telpu futzālā.

Rudbāržos

5.aprīlī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks Lieldienu
pasākums. Lūgums ņemt vismaz 1 vārītu, krāsotu olu, kā arī zināt
ticējumus vai tautasdziesmas par Lieldienām.
7.aprīlī pl.10.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē zoles
turnīrs. Dalības maksa- Ls 2.-.
8.aprīlī pl.11.00 Rudbāržos laukumā pie bērnu šūpolēm sagaidīsim
Lieldienas kopā ar folkloras kopu “Kamenīte”. Dziedāsim dziesmas,
iesim rotaļās, šūposimies un ripināsim olas. Visi mīļi gaidīti.
14.aprīlī pl.10.00 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē
Ģimeņu volejbols. Reģistrēšanās pl.9:30. Sīkāka informācija pa
t.26359337.
20.aprīlī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks joku
pēcpusdiena. Lūgums ierasties smieklīgā apģērbā, jautrā noskaņojumā,
zināt anekdotes, smieklīgus atgadījumus, kā arī joku dziesmas vai
dzejoļus. Jokosimies un smiesimies pēc sirds patikas!
26.aprīlī pl.18.00 Rudbāržos kulinārijas brīnumu vakars. Sīkāka
informācija pa t.28327883.

Raņķos

8.aprīlī pl.13.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes „Lieldienu Zaķu
salidojums”. Šūpošanās, olu cīņas, konkursi, atrakcijas, jautras stafetes
kopā ar Lieldienu zaķiem.
Līdzi ņemt skaistāko olu konkursam. Lai mums visiem būtu jautrāk,
arī Jūs aicinām pārtapt par zaķiem, lai piedalītos zaķu parādē.
9.aprīlī pl.15.00 Raņķu pasākumu zālē „Gardēžu kopas” tikšanās.
Šai reizē viss par Lieldienām un līdzi katram jāņem apaļas formas
ēdiens. Savā pulkā gaidām jaunus dalībniekus. Sīkāka informācija
pie Aijas.
Līdz 20.aprīlim visi, kuriem patīk fotografēt, kuriem mīļš un tuvs
Raņķu pagasts, tiek aicināti ar saviem foto darbiem piedalīties izstādē
„Pazīsti savu pagastu”. Sīkāka informācija pie A.Zemes.

Nīkrācē

4.aprīlī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā sieviešu klubiņš “Vēsma”
aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar biedrības “Kūrava” dalībniecēm, kuras pastāstīs par Lieldienu tradīcijām un Kuldīgas puses tautas tērpiem.
7.aprīlī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā “Lieldienu jampadracis” kopā ar jautrajām zaķenēm. Līdzi jāņem krāsotas olas, labs
noskaņojums un darboties prieks.
8.aprīlī pl.10.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks Lieldienu zolīte.
11.aprīlī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā “Gardēžu klubiņš” aicina
uz kopīgu čebureku cepšanu. Sīkāka informācija pie Ingas Koļesovas.
13.aprīlī pl.20.00 Nīkrāces atpūtas centrā Rudbāržu amatierteātris
viesosies ar Kristiānas Štrāles lugu “Kā ziemeļmeitas brauca puisi
lūkoties”.
19.aprīlī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā ģimenes centra vadītāja
Inese Ivāne aicina iedzīvotājus uz pieredzes apmaiņu par dārza darbiem pavasarī.

