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Goda pilsoņi- novada lepnums

Labdien, lasītāj!

Šogad Skrundas novada dome par īpašiem nopelniem novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā atsāk piešķirt Goda pilsoņa titulu.
Skrundas svētku laikā to piešķīra rakstniekam Arturam Heniņam un skrundeniekam Jānim Blūmam. Pirmajam šis tituls ir piešķirts Ernestam
Feldam 1997.gadā.

Inga Flugrāte, izglītības darba
speciāliste

Ja u pavisam tuvu svē tki
skolās – izlaidums. Brīdis
skaists, bet mazliet skumjš,
jo jāatvadās no draugiem,
skolotājiem, klasesbiedriem.
Šajās dienās izskanēs daudz
sirsnīgu un skaistu apsveikumu
absolventiem, pateicības vārdu
skolotājiem, skolas darbiniekiem
un vecākiem.
Atmiņas par skolā pavadītajiem
gadiem atgriezīs jūs, cienījamie
absolventi, pie neaizmirstamiem
mirkļiem, pie bērnības un
trauksmainās jaunības, kas
palikusi klases solā. Atmiņas
– labas vai sliktas, spilgtas vai
ne tik spilgtas – tās ir un būs
daļa no jūsu dzīves. Lai dzīvē
tiktu uz priekšu, ir vai nu labi
jāizskatās, vai kaut kas labi
jāmāk. Redzēt - tas nozīmē
gribēt, uzdrošināties - nozīmē
varēt, bet zināt - nozīmē dabūt.
Zināšanas ir saņemtas, bet, lai
dabūtu vēlamo, tās arvien būs
jāpilnveido. Lai izdodas piepildīt
sapņus!
Mīļie vecāki, jūnijs ir laiks, kad
no skolas rūpīgi auklētajām
kūniņām brīvībā izspraucas
spilgti tauriņi. Tās ir krāšņi
tērptas meitenes un neierasti
svinīgi puiši. Viņi šķiet pieauguši.
Nekad iepriekš neesam tos
pazinuši tik nopietnus. Vēl tikai
daži kopīgi mirkļi un viņi aizlido.
Aizlido katrs savas zvaigznes
virzienā, kur vienam tā ir tepat
netālu, reāla un sataustāma,
pieticīga un droša, bet citam
mirdz augstu debesīs kādā no
vēl nezināmiem zvaigznājiem.
Cienījamie skolotāji! Ir pienācis
skaistais izlaidumu laiks ar
priecīgu satraukumu, ar kādu
skumju asaru, ar neapjaustām
cerībām. Paldies jums par
ieinteresētību katra skolēna
izaugsmē, par prasmi rast
prieku grūtajā ikdienas darbā.
Izlaiduma dienā laidiet savās
sirdīs gandarījumu – redziet, cik
jūsu skolēni nu ir skaisti, laimīgi
izauguši..... Katrā no viņiem ir
kāds stariņš no jums!
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Rakstnieks Arturs Heniņš, aizejot darba gaitās uz Rīgu, savu dzimto pusi
Skrundu nav aizmirsis. Pat vairāk- tā vienmēr bijusi viņa sirdī un kļuvusi par
vēstures izzināšanas avotu. Tā rezultātā tapusi grāmata par Skrundas novada
vēsturi “Ventas sakta”, kura ir pirmais apjomīgais darbs par novada dzīvi
daudzu gadsimtu garumā; šogad iznāks grāmata “Skrundas sagša”, kas turpina
Skrundas un iedzīvotāju pētījumu pasaules ceļos un novadā; viņš palīdzējis
atrast Skrundas pils vēsturiskos plānus; bijis Skrundas ķēniņu krēslu, kas ir
veiksmīgs tūrisma piesaistes objekts, idejas autors. „Skrundā ir ļoti daudz
labu un pašaizliedzīgu cilvēku. Ja es esmu izraudzīts, tas, protams, gandarī.
Viss, kas ir rakstīts par Skrundu- neesmu domājis ne par kādu honorāru. Tas
ir vienkārši vaļasprieks- iepriecināt skrundeniekus,” tā pēc balvas saņemšanas
sacīja A.Heniņš.

Jāni Blūmu mēs satiksim vienmēr, kad interesēsimies par uz Sibīriju izvesto
cilvēku likteņiem. Viņš bijis viens no iniciatoriem Skrundas piemiņas muzeja
vagona izveidē un arī ekspozīcijas iekārtotājs. Viņš ir bijušais leģionārs un
izsūtītais, tagad pensionārs un Latvijas Nacionālo karavīru biedrības biedrs;
savas zināšanas nodod skolēniem, viesojoties skolās. Viņš stāvējis pie vīru
vokālā ansambļa „Vecie zēni” izveides šūpuļa un nenogurstoši interesējas gan
par Skrundas, gan visas Latvijas vēsturi un ar to gatavs iepazīstināt ikvienu.
„Es to ziņu uzņēmu ar tādu mulsumu, jo es nejūtos kaut ko izdarījis īpašu ar
rokām taustāmu vai acīm skatāmu. Visu, ko esmu darījis, to esmu uzskatījis
par savu latviešu vīra pienākumu un vadījies tikai no tās domas, lai tas būtu
mūsu tēvzemes labā. Skrunda man ir sirdī, jo ar to jau esmu saistīts 50 gadus.
Esmu laimīgs, ka esmu Skrundā,” tā pēc balvas saņemšanas sacīja J.Blūms.
Teksts- Ieva Benefelde, foto- Alans Perševics

No nolikuma par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu

Skrundas novada pašvaldībai motivētu ierosinājumu par Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada
pašvaldības komisijas, Domes komitejas un darba grupas; Skrundas novada pašvaldības pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes, kapitālsabiedrības
un aģentūras; Uzņēmumi, iestādes un citas institūcijas, kas darbojas Skrundas novada teritorijā; Biedrības un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas
Skrundas novada teritorijā; Fiziskas personas.
Ierosinājumus sāk iesniegt divus mēnešus pirms balvas pasniegšanas. Mēnesi pirms noteiktā apbalvošanas termiņa ierosinājumus nodod izskatīšanai
Skrundas novada pašvaldības Domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai, kas izskata iesniegtos ierosinājumus un materiālus par noteiktu
personu izvirzīšanu Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanai un rezultātus rekomendē Skrundas novada pašvaldības Domei lēmuma
pieņemšanai.
Piešķirtā Goda pilsoņa nosaukuma paziņošana un apbalvošana notiek svinīgā pasākumā Skrundas svētku laikā un Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienā. Skrundas novada Goda pilsoņa nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Nosaukumu ieguvušo personu vārdi tiek ierakstīti un fotogrāfijas ievietotas
Goda grāmatā.

Paldies par labi padarītu darbu!

tika sumināti ap 30 skolēnu. Tika izteikta pateicība atsaucīgākajiem audzēkņu
vecākiem par ieguldīto darbu. Kopumā novadā par sasniegumiem mācībās
pēdējā skolas dienā tika sumināti pāri par 200 novada skolu audzēkņiem.
Svinīgajā uzrunā Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga
sacīja: „Izglītība - tā ir katras ģimenes prioritāte, kurā aug bērni un vecākiem
nav vienaldzīga attieksme pret viņu zināšanu apguvi. Šodienas sabiedrībai
vajadzīgi zinoši un erudīti skolēni, kuru mērķis būtu veidot šo valsti un novadu
par vietām, kur realizēt savus izsapņotos sapņus. Svarīga loma - skolai, kur
šiem sapņiem tiek pielikti spārni un dota atļauja lidojumam dzīvē. Un tikai
katrs pats - šodienas skolēns, rītdienas dzīves veidotājs - ir atbildīgs cik gatavs
viņš būs šim lidojumam īstajā dzīvē. Šodien mēs sveicam veiksminiekus un
labākos savu sapņu veidotājus, skolēnus, kuru zināšanas un sekmes vērtējamas
ar atzīmi labi un teicami. Mēs godinām vecākus, kuri saviem bērniem pratuši
iemācīt dzīves pamatvērtības.”
Teksts- Inga Flugrāte
Foto- Alans Perševics

Vāks lielgabarīta atkritumus

Skrundas novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga sveic Daci
Buķeli un viņas meitu Artu Annu.
31. maijā uz pieņemšanu pie pašvaldības vadītājas Nellijas Kleinberga Skrundas muižā tika aicināti novada mācībās centīgākie un sabiedriskajā dzīvē
aktīvākie audzēkņi un atsaucīgākie vecāki. Par skolu vārda popularizēšanu,
par aktīvu iesaistīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos, par inovatīvu darbu
profesijas apguvē, sistemātisku sevis pilnveidošanu, par labām un teicamām
sekmēm un izciliem sasniegumiem dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos
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9.jūnijā Raņķu pagastā.
Pl.9.30 pie Līvānu mājām (pie Dārza ielas), pl.9.00 pie daudzdzīvokļu
mājām Raņķos, pl.10.20 Raņķu pagasta Smilgu ciemā.
9.jūnijā Nīkrāces un Rudbāržu pagastā.
Pl.9.00 Dzeldā, pl.9.45 Lēnās, pl.11.00 Rudbāržos (atkritumu konteineru laukumā).
16.jūnijā Jaunmuižas ciemā un Skrundas pilsētā.
Pl.9.00 Jaunmuižas centrā, pl. 10.00 Dārza 8, pl.10.15 Sporta iela 1,
pl.10.30 Liepājas iela 45.
16.jūnijā Skrundas pagastā.
Pl.9.00 Saveniekos, pl.10.00 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām,
pl.10.30 Cieceres ciemā.
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Biedrība „Darīsim paši!” izsludina
projektu konkursu

ĪSUMĀ

Seminārs
graudaudzētājiem

No 5.- 27.jūnijam zemnieku
saimniecībā „Ezergaļi”, Kuldīgas novada Vārmes pagastā notiks izglītojošs
seminārs graudaudzētājiem - Videi
draudzīgas saimniekošanas metodes.
Sīkāka informācija pa t.63323448;
29118502.

Tirgos auto gāzi

„Latvijas nafta” tuvākā laika plāno
atklāt autogāzes tirdzniecību savās
degvielas uzpildes stacijā, kas atrodas
pirms Skrundas, braucot no Liepājas
puses. Šāds lēmums tika pieņemts
pēc klientu pieprasījuma, lai varētu
uzpildīt lētāko degvielu. Uzpildes
stacijā būs pašapkalpošanās, klients
pats uzpildīs savu transporta līdzekli
ar autogāzi.

Lauksaimniekiem

Degvielas uzpildes staciju tīkls
“Latvijas Nafta” piedāvā iegādāties
bezakcīzes degvielu lauksaimniekiem. Atlaides degvielai tiek
piemērotas atbilstoši LAD piešķirtam
apjomam, proporcionāli izņemtajam
apjomam degvielas uzpildes staciju tīklā “Latvijas Nafta”. Papildu
informācija par atlaidēm - www.
lnafta.lv,tālr.: 67226475; 26444427,
e-pasts: aigars.volskis@ewt.lv

Pārdod īpašumu

Privatizācijas aģentūra pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli valsts nekustamo īpašumu
„Kūdras kantoris”, Skrundā, Skrundas novadā, kadastra Nr.6229
010 0079. Izsoles sākumcena:
Ls 4300, nodrošinājums Ls 430,
reģistrācijas maksa Ls 25. Izsole
notiks Privatizācijas aģentūras telpās
2012.gada 17.augustā plkst.13.00.
Nodrošinājums un reģistrācijas
maksa iemaksājama līdz pieteikuma
iesniegšanai izsoles noteikumos
noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas
aģentūras mājas lapā www.pa.gov.
lv. Iesniegt pieteikumu dalībai
izsolē var līdz 2012.gada 1.augustam plkst.16.00 Privatizācijas
aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā,
darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.
Pirkuma maksas samaksas kārtība:
tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz
5 gadiem. Informācija par apskates
laiku pa tālr.67021348.

Seminārs projektu
iesniedzējiem

4. jūnijā pl.10:00 Kuldīgas PIC
mācību klasē, Pilsētas laukumā 2,
biedrība „Darīsim paši!” organizē
semināru projektu iesniedzējiem
pasākuma „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” V
kārtai.
Darba kārtība: no 10.00-11.00
Mājražošanas procesu skaidrojums
(terminoloģija) – pirmapstrāde,
pārstrāde, konservēšana, marinēšana
u.t.t.; no 11.00-12.00 nosacījumi
pārtikas ražošanai mājas apstākļos.
Higiēnas prasības un paškontroles
sistēma; 12.00-12.30 kafijas pauze;
no 12.30-14.00 projektu pieteikumu
aizpildīšana un tiem pievienojamie
dokumenti; no 14.00-14.30 projektu vērtēšanas kritēriji; 14.30-15.00
jautājumi un atbildes. Pieteikties
Simonai Nazarovai (t.26703067,
simona@darisimpasi.lv). Seminārs
tiek organizēts ELFLA projekta
„Vietējās rīcības grupas darbības
nodrošināšana, prasmju apguve un
teritoriju aktivizēšana” ietvaros.

SKRUNDA

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 6. jūnija līdz 2012.
gada 6. jūlijam, 5. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 64 259.20 LVL.
Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!”
birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301,
vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas
2007.-2013. gadam 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībai:
3.1. aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde,
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
3.2. aktivitāte - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
•Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana,
pieejamais finansējums 64 259,20 LVL.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas
laukumā 3, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības
mājas lapā www.darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova,
tālr. 63350142, mob.tālr. 26703067, simona@darisimpasi.lv

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas II kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013.
gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros
apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012. gada 6. jūnija līdz 2012.
gada 6.jūlijam.
II kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 216590.04 LVL
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), tālr. 26691192, e-pasts:
dace.strazdina@gmail.com
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība” ietvaros rīcības:
1.Rīcība „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais
finansējums 164 590.04 LVL
2.Rīcība „Teritorijas labiekārtošana” pieejamais finansējums 31 000.00 LVL
Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga
infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
3. Rīcība „Zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošana vai
pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, pieejamais
finansējums 21 000.00 LVL
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma
saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas
laukumā 3, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.
darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: Dace Strazdiņa, koordinatore/ EZF administratīvā
vadītāja, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.

Aktualitātes par ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstības projektu

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē iedzīvotājus par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās,
Skrunda” 2.kārtas realizācijas gaitu. Šā gada 12.aprīlī tika noslēgts līgums
ar būvuzņēmēju, kuru Skrundas iedzīvotāji jau pazīst no projekta 1.kārtas
- SIA „Ostas celtnieks”. Šobrīd „Ostas celtnieks” jau ir uzsācis Skrundas
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbus.
Diemžēl būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un ierobežotā finansējuma
dēļ nebūs iespējams rekonstruēt visus sākotnēji paredzētos ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus. Projekta ietvaros līdz šā gada beigām tiks rekonstruēti
ūdens un kanalizācijas vadi Amatnieku, Bānīšu, Ganību un Kalēju ielās, kā
arī izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Amatnieku ielā.
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” atvainojas Nākotnes, O. Kalpaka,
Parka, Robežu, Rūpniecības, Sporta, Strādnieku un Smilšu ielu iedzīvotājiem,
kuru ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus šogad izbūvēt nevarēs. Taču tīklu
izbūve šajās ielās ir iekļauti ilgtermiņa investīciju programmā un tas nozīmē,
ka līdzko būs pieejami finanšu līdzekļi, šie darbi būs prioritāte. SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem!
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2012. gada 1.jūnijs
Visas projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz dabas un energoresursu racionālu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu,
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un novēršot draudus iedzīvotāju veselībai.
Projekta realizācija ir solis ilgtspējīgas attīstības virzienā, kas nodrošina
šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību
apmierināšanai.
Sīkākai informācijai: Aivars Rudzroga,SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētājs, t. 63331258, fakss: 63331526

VSAA par sadarbību ar
Skrundas novada domi

Šī gada maijā esam atskatījušies uz 15 gadu veiksmīgo Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Kuldīgas Klientu apkalpošanas centra
(KAC) sadarbību ar Skrundas novada domi.
Tā sākās ar ikmēneša izbraukumiem klientu pieņemšanai domes telpās
un joprojām, pateicoties domes atbalstam, katra mēneša pirmajā pirmdienā
(kas ir darba diena) no pl.9.00 - 12.00 notiek klientu pieņemšana sociālās
apdrošināšanas jautājumos- gan konsultāciju sniegšana, gan dokumentu
pieņemšana pensiju, valsts sociālo pabalstu, bezdarbnieku pabalstu,
slimības, maternitātes un paternitātes pabalstu un citu pakalpojumu
pieprasīšanai.
Kopš 2010.gada jūnija iepriekš minētajam sadarbības veidam
pievienojās vēl viena iespēja iesniegt iesniegumu VSAA apbedīšanas
pabalsta piešķiršanai. Šāda iespēja radās, pateicoties gan novada domes
priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas, gan dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
Daces Grāveles atsaucībai un atbalstam.
Ar šā gada jūniju pilnveidosim mūsu sadarbību un turpmāk dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna piedzimšanas faktu, varēs uzrakstīt
iesniegumu VSAA bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.
Domē varēs iesniegt darba nespējas lapu „B” un uzrakstīt iesniegumu
slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšanai. Jaunajiem tētiem, kuri
ir darba attiecībās, ir tiesības uz 10 kalendāro dienu atvaļinājumu līdz
bērniņa 2 mēnešu vecuma sasniegšanai. Arī šajā gadījumā būs iespēja
domē iesniegt darba devēja apstiprinājumu par 10 kalendāro dienu
atvaļinājuma piešķiršanu un iesniegumu paternitātes pabalsta piešķiršanai.
Iepriekš minētos pakalpojumus ir iespējams saņemt tikai ar kredītiestādes
starpniecību, tāpēc klientiem, dodoties uz domi šādu pakalpojumu
pieprasīšanai, līdzi jāņem konta numurs.
Aicinām Skrundas novada iedzīvotājus izmantot šo iespēju VSAA
pakalpojumu pieprasīšanai ar Skrundas novada domes darbinieku
starpniecību, bet katra mēneša pirmajā pirmdienā tikties ar VSAA
Kuldīgas KAC darbinieci sev vēlamo jautājumu noskaidrošanā!
Teksts- Lidija Petrevica,
VSAA Ventspils reģionālās nodaļas vadītāja

Piedalies projektu konkursā!

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši”
izsludina projektu konkursu Liepājas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skrundas, Vaiņodes, Saldus un Brocēnu
novados, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas,
nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.
Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt
iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot
sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:
projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek
veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija;
projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta)
tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju
sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus
iedzīvotāju grupām;
projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta
realizācijai – līdz 400 LVL.
Informācija par Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursa nolikumu,
pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai: www.hipo.lv
Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 31.jūlijs
Projekti jāiesniedz personīgi Hipotēku bankas filiālē/norēķinu grupā vai
sūtot pa pastu:
Hipotēku banka, Liepājas filiāle: Lielā iela 12, Liepāja, LV 3401;
Hipotēku banka, Saldus norēķinu grupa: Jelgavas iela 3, Saldus, LV 3800

Lauksaimniekiem

Lauksaimnieki varēs saņemt kredītu
lauksaimnieciskai ražošanai paredzētas zemes
iegādei. Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas
laikrakstā ,,Latvijas Vēstnesis”(04.06.2012.) Līdz
26.jūnijam var pieteikties LAP programmās:
,,Lauku saimniecību modernizācija”; ,,Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”.
Līdz jūnijam turpinās ,,Platību maksājumu iesniegumu
2012.” pieņemšana ( labošana, papildināšana ar 1%
atbalsta samazinājumu par katru nokavēto dienu).
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Domes 2012.gada 24.maija sēde

Nekustamo
īpašumu jautājumi

Dome nolēma iznomāt SIA „EKOGEN” zemes gabala daļu 4,5 ha
platībā „Nogāzē”, Rudbāržu pagastā,
uz 12 gadiem biogāzes koģenerācijas
stacijas būvniecībai.
Dome apstiprināja būvniecības ieceri „Karjera izveidošana nekustamā
īpašumā „Salnas”, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā” ar nosacījumiem.
Dome nolēma pirkt no transporta
firmas „MOBILE–A” nekustamo
īpašumu Liepājas ielā 15, Skrundā,
zemes vienību 0.2157 ha platībā.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu par zemes
gabala „Ceļinieki”, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, sadalīšanu.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Strāši”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma Pērkona
ielā 1, Skrundā, zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome precizēja zemes gabala

„Putniņi” Skrundā platību no 0.5 ha
uz 0.7209 ha.
Dome precizēja zemes gabala „Olu
bāze” Skrundā platību no 7.3313 ha
uz 6.3492 ha.
Dome atļāva sadalīt pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu Raiņa ielā
19A, Skrundā, un atdalāmam zemes
gabalam 0.15 ha platībā piešķirt adresi Raiņa iela 19B, Skrunda, Skrundas novads. Zemes gabala lietošanas
mērķis – vienģimeņu, divģimeņu
dzīvojamo māju apbūve.
Dome atļāva sadalīt saimniecību
”Mārsili” Rudbāržu pagastā un
atdalāmiem zemes gabaliem 7.0 ha
un 7.7 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Mežinieki”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads. Zemes gabalu
lietošanas mērķis –mežsaimniecība.
Dome nolēma bezstrīdus kārtībā
piedzīt termiņā nenomaksātos
nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu, no 1 personas
Skrundas novadā.
Dome atdalīja no zemes gabala
6268B001 „Dzelda - Dzelzsgales
krustojums” Nīkrāces pagastā 0.375

ha lielu zemes gabalu un atdalāmajam
zemes gabalam 0.375 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Ražotne”,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads.
Zemes gabala lietošanas mērķisrūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve. Atdalāmo zemes gabala
posmu 0.375 ha platībā izslēdza no
valsts autoceļu reģistra.
Dome noteica, ka nepieciešams
i z s t r ā d ā t n e k u s t a mā ī p a š u m a
„Muižarāji” Nīkrāces pagastā zemes
ierīcības projektu zemes gabala
sadalīšanas dēļ.

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma ņemt vidēja termiņa
aizņēmumu nekustamā īpašuma
Liepājas ielā 15A, Skrundā, iegādei
Ls 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši
latu) apmērā uz 5 gadiem ar procentu
likmi 1.833 no Valsts kases, pamatsummas atmaksu sākot ar 2013. gada
janvāri.
Dome grozīja Rudbāržu pagasta
padomes 18.08.2008. sēdes (prot. Nr.
8, 2.§) lēmuma „Par pagasta padomes
zemes lietojumu un pašvaldībai
piekritīgo zemju izvērtējumu” pieli-

Iepazīstieties- Skrundas
novada būvvaldes vadītājs
darbu, tā lai būtu ērti un viegli
strādāt. Paralēli tam, ka tiek sakārtots
būvvaldes darbs, ir arī vadības
uzstādījums sakārtot nesakoptos un
vidi degradējošos īpašumus Skrundas novadā. Tas nozīmē, ka regulāri
kopā ar būvinspektoru tiks apsekoti
nesakoptie īpašumi un sastādīti akti,
sākumā aicinot īpašumus sakopt,
nepiemērojot sodus. Turpmāk visi
būvvaldē pieņemtie lēmumi tiks publiskoti vietējā avīzē reizi mēnesī, lai
iedzīvotāji būtu informēti par novadā
notiekošiem būvniecības procesiem.
Skrundas novada būvvaldes
vadītājs Kaspars Dzenis.
Pirms vairākiem mēnešiem
par Skrundas novada būvvaldes
vadītāju sāka strādāt Kaspars
Dzenis. Viņš saka: „Šo darba
piedāvājumu pieņēmu, jo
uzskatīju, ka varēšu pielietot savas zināšanas un iepriekš gūto
pieredzi, lai uzlabotu būvvaldes
darbu Skrundas novadā. Pat
reizēm Kuldīgas būvvaldē nācies
konsultēt iedzīvotājus no Skrundas
novada, tādēļ sapratu, cik ļoti liela
nepieciešamība ir pēc cilvēka, kas
varētu palīdzēt iedzīvotājiem izprast būvniecības procesu uz vietas
Skrundā.” Turpinājumā saruna ar
K.Dzeni.
Kāda ir Jūsu līdzšinējā darba
pieredze?
Iepriekš esmu strādājis
projektēšanas birojā Rīgā, kur darba pienākumos ietilpa izstrādāt
būvprojektu arhitektūras rasējumus,
k ā a r ī v e i k t a u t o r u z r a u d zī b u
izstrādātajos projektos. Pēdējos
četrus gadus strādāju Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļā
kā arhitekta palīgs, pildot būvvaldes
funkcijas. Pieredze, ko biju ieguvis projektēšanā, ļoti palīdzēja pie
projektu izskatīšanas un iedzīvotāju
konsultēšanas būvniecības
jautājumos.
Kuri Jums šķiet svarīgākie
vispirms padarāmie darbi?
Vispirms vēlos sakārtot būvvaldes
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Ko vēlaties paveikt savā darbā
tuvākā gada laikā?
Galvenokārt vēlos uzlabot
būvvaldes komunikāciju ar
iedzīvotājiem, padarot sarežģīto
būvniecības procesu saprotamāku
un pieejamāku ikvienam, kurš vēlas
kaut ko būvēt. Vēlos arī sakārtot
būvvaldes iekšējo dokumentu apriti
un būvprojektu arhīvu, lai būtu
vieglāk atrast vajadzīgo informāciju,
kas nepieciešama, ikdienā konsultējot
iedzīvotājus.
Kas jums šķiet svarīgākais
sadarbībā ar iedzīvotājiem?
Svarīgākais ir komunikācija,
ja ir kāds sasāpējis jautājums, to
nepieciešams izrunāt un rast kādu
kompromisu. Būvvaldes funkcija
ir gan administrēt būvniecības procesu, sekot līdzi, lai tiktu ievēroti
visi normatīvie akti būvniecībā,
gan palīdzēt iedzīvotājiem saprast
visus soļus, kas nepieciešami izdarīt,
lai būvniecības process noritētu
legāli, saskaņā ar normatīviem.
Gribētu aicināt iedzīvotājus
nekautrēties un jautāt visus neskaidros jautājumus saistībā ar būvniecību
un īpašumu uzturēšanu kārtībā.
Aicinu iedzīvotājus sakārtot savus
īpašumus, atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, lai nebūtu vēlāk
nepatīkamu pārsteigumu. Būvvalde
pašmērķis nav kādu pa katru cenu
sodīt, tomēr visam jānotiek likuma
ietvaros.
Ar K.Dzeni sarunājās un fotoIeva Benefelde
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Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības bērnu un jauniešu
nometņu projektu konkursa nolikumu un izveidoja projektu konkursa
izvērtēšanas komisiju 5 locekļu
sastāvā: izglītības speciālisti Ingu
Flugrāti – komisijas priekšsēdētāja,
novada metodiskā darba vadītāju Daci
Grāveli - komisijas priekšsēdētājas
vietniece, projektu vadītāju Gitu
Rubežnieci – komisijas locekle,
projektu speciālisti Kristīni Vērdiņukomisijas locekle, Skrundas kultūras
nama vadītāju Loretu Robežnieci –
komisijas locekle.
Dome nolēma piedalīties Igaunijas- Latvijas programmā ar projektu
„Development of water tourism as
nature and active tourism components in Latvia and Estonia /
Riverways”. Piešķirtais pašvaldības
līdzfinansējumu 157.23 EUR (simts
piecdesmit septiņi eiro un 23 centi)
apmērā, kas ir 17% no Skrundas novada pašvaldības kopējām izmaksām
projektā 924.87 EUR (deviņi simti
divdesmit četri eiro un 87 centi), kas
ir arī attiecināmās izmaksas.
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Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 2 personas Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināmas
vispirms, savukārt 2 personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināmas
vispārējā kārtībā. Dome piešķīra 1
personai Skrundas novadā dzīvokli,
noslēdzot īres līgumu uz vienu gadu.

Domes 2012.gada
30.maija ārkārtas
sēde

Dome atcēla Skrundas novada
domes 24.05.2012. sēdes (prot. Nr. 8,
1.§) lēmumu „Par zemes gabala daļas
iznomāšanu”. Dome iznomāja SIA
„Prolink” zemes gabala daļu 4.5 ha
platībā nekustamā īpašumā „Nogāze”,
Rudbāržu
pagastā, uz 12
gadiem biogāzes koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai. Dome slēdza
dzīvojamās mājas Kalēju ielā 12A,
Skrundā, dzīvokļu Nr. 4 un Nr. 6
apsaimniekošanas līgumu ar mājas
apsaimniekotāju – biedrību „Divpadsmit Kalēji”.

Būvvaldē aprīlī lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Meža ceļa „Kušaiņu ceļš” Skrundas pagastā, Skrundas
AS „Latvijas
Izdot plānošanas un
novadā, būvniecība
valsts meži”
arhitektūras uzdevumu
„TP662 rekonstrukcija „Pikuļi” Skrundas pagastā, Skrundas
novadā”

AS „Sadales tīkls”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

„ Meža ceļa „Paleju ceļš” 3.7 km rekonstrukcija Rudbāržu
AS „Latvijas
Izdot plānošanas un
pagastā, Skrundas novadā, Apriķu meža iecirknī”
valsts meži”
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Vasaras atpūtas māja „Ventas” Raņķu pagastā, Skrundas
novadā

Velta Jaunzeme

Akceptēt būvprojektu

Dzīvojamās mājas jaunbūve, esošās dzīvojamās mājas
pārbūve par saimniecības ēku Egļu ielā 9, Skrundā, Skrundas
novadā

Gints Grieķeris

Atlikt akceptēšanu līdz
nepilnību novēršanai

Būvvaldē maijā lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Bērnudārza rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, SkrunSkrundas novada
Izdot plānošanas un
das novadā
pašvaldība
arhitektūras uzdevumu
Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība (H=70m),
„Nogāze”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

SIA „Tele Tower”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

TP640 Rekonstrukcija (Noliktavas un Klusā iela) Skrundā,
Skrundas novadā

AS „Sadales tīkls”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Ugunsnovērošanas torņa renovācija „Ugunstornis”,
Valsts meža diIzdot plānošanas un
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā
enests
arhitektūras uzdevumu
Vasaras siltumnīcas, „Aizpori”, Raņķu pagastā, Skrundas
novadā

Eduards Reinkops

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Derīgo izrakteņu karjera ierīkošana, „Salnas”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā

SIA „Jaunie meži”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Dzīvojamās mājas jaunbūve, Lielā ielā 33, Skrundā, Skrundas novadā

Ģirts Liekmanis

Akceptēt būvprojektu

Skrundas novada
Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā
pašvaldība

Akceptēt būvprojektu

Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas
Skrundas novada
novadā
pašvaldība

Akceptēt būvprojektu

Estrādes un tualetes rekonstrukcija Saldus ielā 23, Skrundā,
Skrundas novada
Skrundas novadā
pašvaldība

Akceptēt būvprojektu

Skrundas novada būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis,
t.63350454, 26355729, e-pasts kaspars.dzenis@skrunda.lv.
Pieņem pašvaldības noteiktajos iedzīvotāju pieņemšanas
laikos vai iepriekš sarunājot tikšanos pa tālruni.
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Dienas centrs atskatās uz sezonā paveikto
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Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrs pirmo reizi ir aktīvi
darbojies veselu sezonu no septembra līdz maijam. Ir vērts atskatīties
uz padarīto!
Visu gadu sociālā darbiniece
Marika Rimša nodrošināja bezmaksas pakalpojumu personām ar
funkcionāliem traucējumiem, kuru
izmantoja salīdzinoši maz klientu,
tādēļ vēlamies aicināt iedzīvotājus
izmantot šo pakalpojumu vairāk.
Darboties būtu interesantāk! Regulāri
iedzīvotājus konsultēja un sadarbojās
ar novada skolām psiholoģe Inga
Pumpuriņa.
Iedzīvotājiem salīdzinoši nesen
piedāvājam jaunu pakalpojumu atkarību kabinetu (sociālais darbs ar
atkarīgajiem – motivēšana, sociālā
rehabilitācija, profilakse, sociālais

darbs ar līdzatkarīgajiem, individuālās
konsultācijas un sociālais grupu
darbs). Paklpojums ir pieprasīts un
to uz brīvprātības principiem sniedz
sociālā darbiniece Rita Goldmane.
Šobrīd tiek komplektēta atbalsta
grupa iedzīvotājiem, kuriem kāds no
tuviniekiem cieš no atkarības.
Kā jaunums šajā sezonā Skrundā
bija grupu nodarbības, kuras vadīja
I.Pumpuriņa un D.Ābele. Speciālistes
strādāja ar divām jauniešu un divām
jauno māmiņu grupām.
Centrs ir piesaistījis arī speciālistus
– individuālā darba veicējus. Tā
no gada sākuma aprūpē pēdas
podoloģe Anita Meiere, bet masāžas,
ārstniecisko vingrošanu, kustību
terapiju zīdaiņiem un agrīna vecuma
bērniem pēc Bobata metodes piedāvā
Jolanta Kregžde.

Skrundas dienas centra aktivitātes jūnijā
Masāžas, ārstnieciskā vingrošana, ietīšanās Baldones peloīda dūņās,
kustību terapiju zīdaiņiem un agrīna vecuma bērniem pēc Bobata metodes
piedāvā J.Kregžde (tālr.: 29676693) jūnijā tikai otrdienās.
Datoru apmācībai interesentiem ar un bez priekšzināšanām otrdienās
un ceturtdienās pl.15.00. Pieteikšanās pie S.Kuzmicka (26119570).
Atkarību kabinets aicina pieteikties interesentus bezmaksas grupu
nodarbībām. Tālrunis 29657347.
Veselīga uztura kluba atbalsta grupas iknedēļas nodarbība notiks
piektdienās pl.15.00. Interesentiem informācija pa tālruni 22078038
(Evita).

Jogas pamatkurss
Skrundā!

Kursu Skrundas kultūras namā
no 20. -23.septembrim (darbdienās
vakaros no 18:30-21:30, brīvdienās
no 10-16:00) novadīs skolotājs Jorens
no Rīgas. Maksa: 40 lati (studentiem,
pensionāriem -25 lati). Lūgums pieteikties pa t.63321311.
Jogas pamatkurss ietver vienkāršas,
bet tajā pašā laikā spēcīgas tehnikas, arī elpošanu un meditāciju, lai
palīdzētu cilvēkam atbrīvoties gan
no fiziskā, gan emocionālā stresa, tā
iegūstot skaidrāku uztveri un spēju
būt efektīvam ikdienā. Šajā kursā
ikviens var apzināties saikni starp
emocijām un elpošanu, kur elpošana
ir no dabas dota atslēga mūsu emociju
mainīšanai. Kursā ietvertas arī praktiskas garīgas zināšanas par cilvēku,
prātu un dots ieskats, kā cīnīties ar
negatīvām emocijām. Kurss izveidots
tā, lai atgādinātu cilvēkam to, ko viņš
jau sen zina un palīdzētu izmantot
to, kas viņam ir. Kursa centrā ir
elpošanas tehnika Sudarsan Kriya,
ar kuras palīdzību var attīrīt fizisko
ķermeni, palielināt un nostiprināt
imunitāti, atbrīvoties no stresa un
iegūt emocionālu stabilitāti un mieru.

Lidmodelistu saiets

16. jūnijā pl.11.00 Skrundas pagasta “Rūnaišos” (Skrundas lidlaukā)
notiks hobija lidmodelistu saiets.
Saietā piedalīsies ap divdesmit
lidmodelistu etuziasti no visas
Latvijas. Pasākums tiek rīkots, lai
pievērstu bērnu un jauniešu, kā arī
citu interesi par aviāciju un aviācijas
sporta veidiem. Pasākuma laikā tiks
veikti paraugdemonstrējumi, kā
arī informācija par lidmodelismu.
Pasākumu organizē un par tehnisko
drošību, sabiedrisko kārtību atbild
lidmodelists Vilnis Caune.

Izlaidumu laiks

Rudbāržu internātpamatskolā rehabilitācijas centrā izlaidums 9.
jūnijā pl.12.00.
Skrundas vidusskolā 9. klasēm 9.

jūnijā pl.14.00 (A klase) un 16.00
(B klase). Izlaidumi notiks Skrundas
kultūras namā. 12. klasei 16. jūnijā
16.00 skolā.
Nīkrāces pamatskolā izlaidums 9.
jūnijā pl.18.00.
O.Kalpaka pamatskolā izlaidums
14.00

Pārbaudi krūšu
veselību!

28.jūnijā no pl.10.00-17.00
Skrundā, Kuldīgas ielā 4, pie Ilmas aptiekas, darbosies mobilais
mamogrāfs- iespēja sievietēm
pārbaudīt krūšu veselību. Sievietēm,
kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta, Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez
maksas. Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu - izmeklējums
maksā Ls 2 Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās
pa telefonu: 67144031; 67143550;
67142840 vai 27866655. Sīkāka
informācija www.mamografija.lv
vai uz e-pastu: info@mamografija.lv

Nometnes
onkoloģiskiem
pacientiem

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība Dzīvības koks aicina
ikvienu, kas reiz saņēmis diagnozi
ļaundabīgs audzējs, pieteikties kādai
no divām nometnēm Spēka avots, kas
notiks jūlijā. Tās no 1. līdz 6. jūlijam
un no 22. līdz 27. jūlijam notiks viesu
namā Bille Amatas novadā, Drabešu
pagastā. Biedrība mudina – ja
ģimenē, rados, draugos vai kaimiņos
ir cilvēks, kam šī informācija varētu
noderēt, nododiet ziņu viņam. Būs
lekciju kursi, mākslas terapija, darbs
grupās, speciālistu konsultācijas,
uztura mācība, aktīva dzīvesveida
nodarbības u.c. Lai pieteiktos,
jāuzraksta motivācijas vēstule.

Centrs tik dažādas un interesantas
nodarbības varēja nodrošināt, pateicoties aktīviem Skrundas novada
iedzīvotājiem, kuri kā brīvprātīgie
dāvāja savas zināšanas un laiku centra
apmeklētājiem. Tādēļ vēlos pateikt
paldies brīvprātīgajiem: Birutai Ventniecei par novusa nodarbībām, Lienei
Alencevičai par mūzikas nodarbībām,
Emīlijai Seklītei par pērļotāju
apmācīšanu, Danai Šperlingai par
radošajām aktivitātēm un mūzikas
nodarbībām pensionāriem, Gundai
Gūraitei par attīstošajām nodarbībām
bērniem, Sandrim Kuzmickim par
datoru apmācību.
Noteikti jāpasaka paldies arī Zanei
Nikāzei, Elīnai Ozolai un Inesei
Ivānei, kuras visādi atbalstīja centra
darbību.
Zināšanas un atbalstu diabēta pacientiem un viņu tuviniekiem sniedza
diabēta māsa Iveta Miņina, ar kuru
plānojam turpināt sadarbību.
Centrs uzsāka un noteikti turpinās
piedāvāt iedzīvotājiem bez maksas veikt dažāda veida veselības
e k s p r e s p ā r b a u d e s , p i e mē r a m ,
pārbaudīt acu spiedienu, vēnu
stāvokli, cukura līmeni asinīs.
Aicinu iedzīvotājus izteikt savas
vajadzības un vēlmes, lai nākamās
sezonas piedāvājums kļūtu vēl
bagātāks!
Teksts- Daina Ābele
Sūtījums jāadresē Dzīvības koks,
Melnsila iela 13-1, Rīga, LV – 1046,
e-pastā: dzivibaskoks@dzivibaskoks.
lv vai arī jāpiesaka elektroniski www.
dzivibaskoks.lv.Vairāk informācijas
pa tālr.: 67625339.

Aicinām uz
viesizrādi!

11.augustā Skrundā 3.amatierteātru
salidojums „Spēlēju, dancoju”.
Pl.20.00 viesizrāde R. Blaumanis
„Zagļi”(Joku luga ar dziedāšanu 2
cēlienos). Lomās: Harijs Spanovskis
vai Juris Kalniņš, Ērika Eglija, Ligita Skujiņa, mūsu novadnieks Gints
Grāvelis, Mārtiņš Počs, Kristaps
Rasims, Artis Robežnieks, Kristīne
Nevarauska un Jānis Paukštello.
Režisors- Kārlis Auškāps, Komponists- Juris Vaivods. Biļešu cena:
Ls 6.-,7.- un 8.-. Biļetes var iegādāties
Skrundas kultūras namā.

Līgo vakarādziedās

Jau vairāki gadu garumā Skrundā
Līgo vakars ir pārvērties par jautru un interesantu piedzīvojumu.
Tajā tiek iesaistīti pašu ļaudis, lai
izspēlētu teātri un iejustos aktiera
lomās. Neaizmirstama ir katra
izrāde: „Trīnes grēki”, Skroderdienas
Silmačos”, ”Līmuzīns,Jāņu nakts
krāsā”, „Īsa pamācība mīlēšanā”
un „Pārdotie svētki”. Šajā gadā šis
vakars izvērsīsies dziesmās, kuras
izpildīs mūsu pašu ļaudis – iestāžu
vadītāji, darbinieki un uzņēmēji.
Esiet mīļi gaidīti Skrundas pilskalnā
23.jūnijā pl.20.00 koncertā „Dziesmu
karuselis”. Pēc koncerta Līgo balle
kopā ar muzikantiem no Aizputes.

Vasaras darba laiks
bibliotēkā

No 1.jūnija līdz 1. septembrim Skrundas pilsētas bibliotēka strādā pēc
vasaras darba laika: P. 9:00 – 17:00;
O. 9:00 – 17:00; T. 9:00 – 16:00,
C.9:00 – 17:00, P.9:00 – 14:00, S.,
Sv. brīvs. Pusdienas pārtraukums no
pl.12:00-13:00, izņemot piektdienas.

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 1.jūnijs

Notikumu kalendārs
Skrundā

1. un 2.jūnijā no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Laipni
lūdzam pieteikties darba dienās pa t.63321311.
10.jūnijā pl.11.30 pie Skrundas muižas notiks skriešanas sacensību
seriāls „BĀNĪTIS”.
14.jūnijā pl.17.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie piemiņas vagona
atceres brīdis komunistiskā terora upuru piemiņai.
23. jūnijā pl.20.00 Skrundas pilskalnā koncerts „Dziesmu karuselis”. Pēc koncerta Līgo balle kopā ar muzikantiem no Aizputes.
11. augustā mīļi aicināti bijušā kolhoza „Kurzeme” kolhoznieki uz
salidojumu. Pl.16.00 pulcēšanās pie kantora ēkas „Kušaiņos”. Pl.18.00
turpinājums „Mežābelē” pie klātiem galdiem un mūzikas. Dalības
maksa Ls 1.-. Pieteikties pie Eduarda pa t. 63337125, 26129270 vai
pie Zentas pa t.63331502.

Rudbāržos

1.jūnijā Rudbāržu stadionā pasākums “Brīvdienas ir klāt!”. Pl.13.00
mazo rudbāržnieku koncerts, pl.14.00 jautras atrakcijas kopā ar
Liepājas cirku “BEZTEMATA”.
1.jūnijā pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā Bērnu
aizsardzības dienai veltīts pasākums ,,Nāc nākdama, vasariņa.”
2.jūnijā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta laukumos
notiks Rudbāržu sporta svētki. Sacensību atklāšana pl.10.00.
8. jūnijā pl.19:00 Rudbāržu kultūras namā Rudbāržu amatierteātra
pirmizrāde A.Banka “Visi radi kopā”. Režisore- Mirdza Pilskunga.
Ieeja bez maksas.
14. jūnijā Rudbāržos pie piemiņas akmens komunistiskā genocīda
upuru piemiņas brīdis.
22.jūnijā pensionēto Rudbāržu pagasta Jāņu un Līgu sumināšana.
23. jūnijā līgojam Rudbāržu pagastā! Pl.20.30 ielīgošana pie
Sieksātes bibliotēkas un pēc tam jautras dejas kopā ar Dj līdz pl.1.00.
Pl.22.00 ielīgošana Rudbāržu skolas stadionā pēc tam ballējamies ar
muzikantiem no Aizputes.
14. jūlijā Rudbāržos notiks lielais Kuldīgas apriņķa pensionāru
saiets.

Nīkrācē

1.jūnijā pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai veltīts pasākums “Nāc nākdama, vasariņa!”
1.jūnijā pl.15.00 Nīkrāces Gardēžu klubiņš aicina uz pavasara
pikniku. Pulcēšanās Nīkrāces saieta namā.
No 6.-14.jūnijam no pl.11:00-15:00 darbdienās Nīkrāces
saieta namā vasaras radošā nometne. Spēlēsim teātri, veidosim
netradicionālus tērpus, pavadīsim radoši un interesanti brīvo laiku.
15.jūnijā pl.10:00 pulcēšanās pie Nīkrāces saieta nama. Dosimies
velobraucienā uz Zvejas ezeru.
20.jūnijā pl.20.00 pie Nīkrāces atpūtas centra ielīgosim Jāņus
kopā ar Skrundas amatierteātri SAAN, kurš uzstāsies ar B.Jukņevičas
komēdiju “Ak, šī jaukā lauku dzīve!”
23.jūnijā pl.12.00 Nīkrāces pamatskolas stadionā ‘’Jāņu jampadracis’’.
23.jūnijā pl.22.00 pie Nīkrāces atpūtas centra Līgo balle.

Raņķos

14.jūnijā pl.13.00 Raņķos piemiņas brīdis pie represēto akmens.
21.jūnijā pl.15.00 pie Raņķu pagasta padomes Līgo svētku
ieskandināšana.
23.jūnijā pl.22.00 Sudmalnieku birzī Līgo svētku balle kopā ar
Mārtiņu no Aizputes.

Dzimtsaraksts ziņo
Maijā Skrundas novadā reģistrēti 3 jaundzimušie pa vienam Skrundas,
Rudbāržu un Nīkrāces pagastos, kuriem doti vārdi Keita, Olafs un Daniels
Dāvids
Mūžībā aizgājuši 9 novada cilvēki: Alma Vītola (1926,Skrundas pagasts),
Anicents Abeļķis (1927, Skrunda), Taisija Fjodorova (1931, Skrunda), Daiga
Treigute (1948, Skrunda), Ņina Stepanova (1920,Skrunda), Visvaldis Širmanis
(1937,Rudbāržu pagasts), Centa Ročāne (1924,Skrunda), Alma Hermane
(1918,Skrundas pagasts), Juris Druva (1923,Skrunda).
Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele
pašvaldības vārdā izsaka līdzjūtību piederīgajiem!

Sveicam!

Maija mēnesis mūsu novadā bijis bagāts ar Zelta kāzu jubilāriem. 50
gadu laulības jubileju nosvinējuši trīs pāri. Varam būt lepni un priecāties,
ka mūsu novadā dzīvo tik stipri un dzīvesgudri pāri, kas, sagaidot jubileju,
ir dzīvespriecīgi, darbīgi un piedzīvotā bagāti. Tā ir dāsna Dieva dāvana
– piecdesmit kopīgi nodzīvoti gadi.
Vai ir kas tāds, kas abiem jums nav bijis?
Vai ir tāds vārds, kas nav vēl pasacīts?
Jauns pavasaris pār jums abiem lijis,
Lai durvis ver tas siltai vasarai!
Zelta kāzu jubilejā sveicam skolotājus Āriju Gunitu un Māri Oliņus,
Annu un Teodoru Voldemāru Strēļus, Zinaīdu un Vinartu Kolertus!

