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Labdien, lasītāj! Projekts cilvēkiem ar 
invaliditāti

Iveta Rozenfelde, Skrundas 
novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Visapkārt viss skaisti sazaļojis, 
reibinoši smaržo ceriņi, ābeles 
jau noziedējušas, lai rudenī nestu 
bagātīgu ābolu ražu. Jā, šis ir mans 
mīļākais gadalaiks un brīdis dabā, 
kad viss ir pilnziedā.

Kad lasīsiet šīs rindas, jau būs 
aizvadītas pašvaldību vēlēšanas, kur 
katrs būsim izdarījuši savu izvēli. Jau 
pēc mēneša būsim apvienojušies 
vienā novadā – Kuldīgas novadā, 
līdz ar to turpmāk, jau sākot ar 
jūliju, iedzīvotāji savās pastkastītēs 
saņems Kuldīgas novada vēstis, 
kur noteikti būs arī informācija par 
aktualitātēm Skrundas, Nīkrāces, 
Raņķu, Rudbāržu pagastos un 
Skrundas pilsētā. 

Šis noteikti būs pārmaiņu posms, 
un ne vienam vien būs nepieciešams 
laiks ar to aprast. Ticu, ka viss, 
kas notiek mūsu dzīvē, notiek uz 
labu. Tāpēc aicinu iedzīvotājus būt 
pacietīgiem un saprotošiem! 

Neskatoties uz pārmaiņu laiku, 
milzīgs prieks par to, ka Skrundā 
un novadā darbi rit uz priekšu. 
Skrundā nu arī aktīvajiem jauniešiem 
ir iespēja trenēt prasmes skeitparkā. 
Uzlabojoties Covid-19 situācijai, arī 
Skrundas novada multifunkcionālais 
jaunatnes iniciatīvu centrs atsācis 
aktivitātes un dodas laukā, svaigā 
gaisā,  p iedāvājot  jauniešiem 
dažādas nodarbes – galda spēles, 
hennas meistarklases, atsākušās 
arī galda hokeja nodarbības. Šobrīd 
ir svarīgi jauniešus ieinteresēt, jo tik 
daudz laika ir pavadīts telpās pie 
viedierīcēm, ka jaunajai paaudzei 
jau jāmācās no jauna socializēties, 
komunicēt vienam ar otru ne tikai ar 
telefona starpniecību. 

Arī kultūras dzīve pielāgojusies, nu 
jau varētu teikt – ierastajai situācijai. 
Skrundas svētki notika arī šogad. 
Bija aktivitātes bērniem, Skrundas 
karoga pacelšana Ventas kalnā, 
notika makšķerēšanas sacensības, 
devāmies gan auto/foto orientēšanās 
sacensībās, gan baudījām tiešraides 
koncertu,  kas nor is inājās uz 
bijušā universālveikala jumta. Arī 
pagastos soli pa solītim notiek dažādi 
pasākumi, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus. Prieks par šīs jomas 
speciālistu izdomu un radošo pieeju, 
risinājumiem, par kuriem daudzi no 
mums pat nespētu iedomāties.

Novēlu ikvienam būt atvērtam 
visam jaunajam, ko dzīve piedāvā, 
pieņemt izaicinājumus, iespējas, jo 
tas ved pretī attīstībai, pretī sevis 
pilnveidošanai!

Aprīlī pie Skrundas novada pašval-
dības aģentūras “Sociālais dienests” 
tika uzsākta gājēju celiņa izbūve. Tā ir 
tikai neliela daļa no Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu projekta “I can work” jeb 
“Solis uz priekšu”, kas tiek īstenots, 
lai attīstītu personu ar invaliditāti 
personīgos resursus un nodarbinātībai 
nepieciešamās prasmes. Šo projektu 
īsteno Kurzemes plānošanas reģions 
kopā ar partneriem no Latvijas un 
Lietuvas. Skrundas novada pašval-
dība ir vienīgā sadarbības partnere 
Latvijā.

Projekta “I can work” mērķis ir vei-
cināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti 
spēju iekļauties darba tirgū, tāpēc tika 
organizēta tikšanās ar vietējiem uzņēmē-
jiem un darba ņēmējiem. Tikšanās notika 
Skrundas estrādē, kur tika runāts par at-
balstiem un apmācībām darba devējiem, 
kā arī ieguvumiem darba ņēmējiem.

Ar šī projekta atbalstu sociālā dienesta 
pagalmā tapis arī emocionālais labirints 
jeb sajūtu taka, kur uzsvars tiek likts uz 
dažādām sajūtām – redzi, dzirdi, garšu.

Skrundas novada pašvaldības aģentū-
ras “Sociālais dienests” direktore Anda 
Vītola atzinīgi vērtē šādas tikšanās ar 
iespējamiem darba ņēmējiem. Viņa 
uzsver, ka tās var kalpot kā piemērs, lai 
iedrošinātu citus. “Projekta laikā dalīb-
niekiem tiks nodrošinātas arī dažādu 
speciālistu konsultācijas, organizētas 
kokapstrādes un radošās darbnīcas. Būs 
psihologa, sociālā darbinieka, karjeras 
konsultanta, ergoterapeita un fiziotera-

Ar projekta atbalstu sociālā dienesta pagalmā tapis arī emocionālais labirints, kur uzsvars likts uz dažādām 
sajūtām – redzi, dzirdi, garšu.
peita konsultācijas. Projekta dalībnieks 
varēs gan attīstīt savas spējas, gan pareizi 
pielietot savas prasmes.” Papildus pro-
jektā plānots  organizēt arī apmācības un 
supervīzijas pašiem speciālistiem, kuri 
strādā ar šiem klientiem gan Latvijā, 
gan Lietuvā.

Projekta  darbības  la iks  i r  no 
01.02.2021. līdz 31.01.2023. gadam. 
Tā kopējās izmaksas ir 459 292,97 
EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums 
390 399,00 EUR, savukārt Skrundas 
novada pašvaldības līdzfinansējums ir 
138 771,10 EUR. Projekta gaitā tiks 

iesaistīti aptuveni 80 Kurzemes reģionā 
un Ziemeļlatvijā dzīvojošie cilvēki ar 
invaliditāti un viņu tuvinieki.

Teksts – Iveta Rozenfelde, 
Skrundas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto – Ieva Benefelde

Skrundā izveido skeitparku

Skrundas vidusskolas stadionā izvietotas mūsdienīgas skeitparka konstruk-
cijas. Tās veicinās jauniešu ekstrēmo sporta veidu attīstību Skrundas novadā 
un dažādos jauniešu aktīvās atpūtas iespējas.

Skeitparka būvētājs Ingus Ieriķis stāsta: “Uzstādītais skeitparks sniedz jauniešiem 
iespēju nodarboties ar ekstrēmajiem sporta veidiem, lietderīgi pavadīt savu brīvo 
laiku, kā arī piekopt veselīgu dzīvesveidu. Jebkura brīdī skeitparku iespējams 
papildināt ar dažāda veida elementiem.”

Laukuma izmaksas ir nepilni 9000 eiro no pašvaldības budžeta. Lai piesaistītu 
papildu līdzekļus skeitparka izveidei, Skrundas novada pašvaldība izveidoja 
sadarbību ar biedrību “Soma”. Kopumā ar līdzcilvēku atbalstu tika saziedoti 760 
eiro. Tie tiks izmantoti skeitparka apkārtējās vides iekārtošanai.

Piedalies jaunā novada attīstības 
dokumentu izstrādē!

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 1. jūlijā tiks izveidota jauna 
administratīvā teritorija – Kuldīgas novads, kurā apvienosies pašreizējie 
Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadi. 

19. maijā Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Personu ap-
vienību, kurā ir SIA “Konsorts” un SIA “AC konsultācijas”, par jaunveido-
jamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam 
un Kuldīgas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādi.

Šajos dokumentos tiks noteikti jaunveidojamā novada stratēģiskie mēr-
ķi, ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības prioritātes, plānotās darbības un 
veicamie uzdevumi, kā arī investīciju projekti turpmākiem trim gadiem.

Ikviens Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novada iedzīvotājs, kā arī citi 
interesenti ir aicināti piedalīties minēto attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē, aizpildot aptaujas anketu un piedaloties tematisko darba grupu 
diskusijās. No 7.-30. jūnijam Zoom tiešsaistes platformā tiks organizētas 
septiņas tematiskās darba grupu sanāksmes, kas aptvers šādas jomas: kul-
tūra, sports, izglītība, sociālā aizsardzība, veselības aprūpe, ekonomika, 
infrastruktūra, vide, pārvaldība un drošība. Visās diskusijās īpaši tiks 
akcentēti jautājumi, kas attiecas uz jaunatnes saistību ar konkrēto jomu.

Šobrīd darba grupas ieplānotas šādos laikos:
* IZGLĪTĪBA, SPORTS – 9. jūnijā plkst. 10.00, moderatore Indra 

Ruperte;
* SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE – 11. jūnijā 

plkst. 10.00, moderatore Kristīne Vībane;
* SOCIĀLI EKONOMISKĀ SITUĀCIJA UN EKONOMIKA – 18. 

jūnijā plkst. 10.00, moderators Kaspars Timofejevs;
* INFRASTRUKTŪRA – 29. jūnijā plkst. 14.00, moderators Ivars 

Bergs;
* PĀRVALDĪBA UN DROŠĪBA – 30. jūnijā plkst. 10.00, moderatore 

Ināra Groce;
* VIDE – 2. jūlijā plkst. 11.00, moderators Artūrs Caune.
Informācija par pieteikšanās iespējām, kā arī aptaujas anketa atrodama 

pašvaldības mājaslapā www.skrunda.lv. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm 
novadā!
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ĪSUMĀ Pagastu ziņas
Nīkrāces pagastā

Maijs ir ziedoņa laiks, viss zaļo un 
plaukst! Saule mūs sāk lutināt ar savu 
siltumu. Vecākiem lūgums - pārrunājiet 
ar saviem bērniem par drošību uz ūdens, 
braucot ar riteņiem un skrejriteņiem. 
Bērniem novēlu jauku brīvlaiku!

Iestājoties siltam laikam, vairāk tiek 
strādāts pie teritorijas sakopšanas. Tiek 
pļauta zāle, ravētas takas, koptas piemi-
ņas vietas, apzāģēti zari, kuri bojā ēku fa-
sādes. Pašvaldības autoceļi ir apsekoti un 
greiderēti pēc nepieciešamības, atceltas 
masas ierobežojuma ceļazīmes (7 ton-
nas) Nīkrāces pagastā. Esam izveidojuši 
atpūtas zonu aiz pagasta pārvaldes. Ejot 
atpūsties, atceramies, ka dodoties prom, 
aiz sevis ir jāatstāj kārtība un tīrība. 

Ģimenes dienai par godu tika orga-
nizētas sportiskās aktivitātes. Piecos 
norādītajos punktos dalībniekiem bija 
jāveic dažādi uzdevumi. Pavisam kopā 
piedalījās 16 ģimenes. Šoreiz pie pār-
steiguma balvām tika visas ģimenes, 
jo pasākumu atbalstīja mūsu uzņēmēji. 
LIELU  PALDIES par atbalstu  pasāku-
mā gribu teikt uzņēmumiem “ELVA”, 
“Buķete”, “Lavanda”, “Užuļi”, “LaMo-
ore”, Justīnei Knopkenai, “Mazliet Ro-
mantikas”, “Friči”, “Kalna Ventinieki”, 
Aigaram  Baumanim,  Rīgas zoodārza 
filiālei “Cīrulīši”, “Vita Markets” un 
Skrundas novada pašvaldībai. Paldies 

Latvijas skolas soma
Izrāde “Bille”

Kultūrizglītības programmas „Lat-
vijas skolas soma” ietvaros Skrundas 
vidusskolas 6.b un 8.b klases skolēniem 
februārī bija iespēja noskatīties Latvijas 
Nacionālā teātra izrādi „Bille”. Vizmas 
Belševicas „Bille” ir autobiogrāfisks 
darbs. Režisors Valdis Lūriņš izrādē 
atainojis triloģijas 1.daļu – latviešu dzej-
nieces bērnību 20. gadsimta 30. gados 
Rīgā. Skolēni, vērojot Daces Bonātes 
atveidoto Billi, varēja iejusties mazās 
meitenes pasaulē, vērot ikdienas ainas 
trūcīgā strādnieku dzīvoklī Rīgā, saska-
tīt negācijas mazās meitenes ģimenē, 
novērtēt retās dienas, kad mammucis 
neraud un tētis nav piedzēries, bet visam 
pāri – sapnis par Latviju, lepnums par 
jauno valsti, ticība, ka savām rokām var 
izdarīt visu. Pēc izrādes noskatīšanās 
skolēni rakstīja pārdomu darbu un vei-
doja izrādes afišu.

Ziedoņa klase
Savukārt 1. martā Skrundas vidus-

skolas 10.-12.klašu skolēni piedalījās 
alternatīvajā mācību stundā, ko vadīja 
fonda „Viegli” izveidotās „Ziedoņa 
klases” pārstāvis. Vidusskolēniem tika 
dota iespēja iepazīties ar Imanta Zie-
doņa personību un daiļradi neierastā 
veidā - virtuāli. Nodarbība bija sadalīta 
4 posmos, iesaistot jauniešus individuālā 
un komandas darbā, grupu diskusijās un 
pašrefleksijā. Nodarbības gaitā skolēni 
nokļuva virtuālajā I. Ziedoņa muzejā - 
dzejnieka vasaras mājā Murjāņos, kur 
bija jāatrisina mājas noslēpums, pētot 
priekšmetus telpās, iepazīstot mājā pie-

Domes ārkārtas sēde
11. maijā notika Skrundas novada 

domes ārkārtas sēde. Dome nolēma 
sagatavot un iesniegt investīciju pro-
jekta pieteikumu VARAM atbilstoši 
Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa 
noteikumiem Nr. 242 “Augstas gata-
vības pašvaldību investīciju projektu 
pieteikšanas, izskatīšanas un finan-
sējuma piešķiršanas kārtība”, valsts 
budžeta līdzfinansējuma saņemšanai 
projektam “Skrundas autoostas ēku 
atjaunošana”. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 600 000,00 EUR, valsts 
budžeta finansējums nav lielāks par 
85% no kopējām izmaksām, kas ir 
510 000,00 EUR, pašvaldības budže-
ta līdzfinansējums nav mazāks par 
15% no kopējām izmaksām, kas ir 90 
000,00 EUR. Dome noteica ēdināša-
nas atbalsta sniegšanu laika posmā 
no 05.05.2021. līdz 14.05.2021. no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem par 
katru izglītojamo obligātajā izglītības 
vecumā, kuri mācās Skrundas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kuponu 
veidā ar vērtību 5.,6. gadīgo obligātajā 
apmācībā 1,10 EUR, 1.-12.klasei 1,42 
EUR par katru attālināto mācību dienu.

Par autoceļu 
uzturēšanu 

11. maijā Skrundas novada pašval-
dības Iepirkumu komisija lēma par 
atklāta konkursa par autoceļu uztu-
rēšanu Skrundas novadā uzvarētāju. 
Turpmākos trīs gadus par autoceļu 
uzturēšanu gādās divi vietējie uzņē-
mumi: SIA “Urbumiņš pluss” un SIA 
“Taku meistars”. Kopējais ceļu garums 
Skrundas pilsētā un Skrundas pagastā 
ir 107,344 km, Rudbāržu pagastā – 
57,104 km, Raņķu pagastā – 27,742 
km un Nīkrāces pagastā – 48,34 km. 
Šajos darbos ietilpst autoceļu, tiltu, 
caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu 
ikdienas uzturēšana ziemā. Satiksmes 
organizēšana, ceļu segumu uzturēšana, 
autoceļu kopšana, autoceļu apsekošana. 
Ceļu uzturēšanas kopējās izmaksas – 
567 756,70 EUR bez PVN.

Nīkrācē atceltas 
masu ierobežojumu 
zīmes

Nīkrāces pakalpojuma pārvalde in-
formē, ka no 17. maija atceltas masas 
ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz 
šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pa-
gastā: Bērzkrogs–Raņķi (6268C001) 
– 1,977 km; Bērzkrogs–Krievkalni 
(6268C005) – 3,202 km; Nīkrāce–Mež-
gaļi, 6268C008 – 2,792 km;

Dzelda–Sudmalkalni, 6268B002 
– 2,455 km; Nīkrāce–Priežakrogs 
(6268A001) – 6,5 km;

Brūveri–Dejas (6268B004) – 4,445 
km; Dzelzgales krustojums–Mazdzelda 
(6268B010) – 2,605 km.

Militārās mācības
No 5. līdz 6., no 19. līdz 20. jūnijam 

un no 3. līdz 4. jūlijam Skrundas nova-
da poligonā “Mežaine” notiks militārās 
mācības, kuru laikā plānots izmantot 
militāro transportu (riteņtehnika) un 
minimāli salūtmunīciju un citus kaujas 
imitācijas līdzekļus.

Skrundas mūzikas 
skola uzņem 
audzēkņus

Skrundas mūzikas skola uzņem 
audzēkņus šādās grupās - klavierspē-
lē, vijoles spēlē, pūšaminstrumentu 
spēlē, ģitāras spēlē, sitaminstrumentu 
spēlē, akordeona spēlē, sagatavošanas 
klasē. Audzēkņu uzņemšana attālināti 
līdz 25. augustam. Rakstīt uz e-pastu 
skrundasms@inbox.lv. Jums tiks no-
sūtīta audzēkņa uzņemšanas anketa. 
Par aktualitātēm vairāk informācijas 
varat uzzināt Skrundas mūzikas skolas 
Facebook lapā.

Mēs Skrundas novadam
Skrundas novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu “Mēs Skrundas novadam!”. Tajā tiks finansiāli 

atbalstītas iedzīvotāju idejas, kuras paredz uzlabot un pilnveidot Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un 
apkārtējo vidi.

Projektu pieteikumus var iesniegt nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas), kā arī 
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.).

Programmā kopējais pieejamais finansējuma apjoms ir 5000,00 (pieci tūkstoši) EUR. Līdzekļi projektiem tiks sadalīti konkursa 
kārtībā, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta realizācijai pieejamais pašvaldības 
atbalsts – līdz 500,00 (pieci simti) EUR.

Projektu konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji ir publicēti pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv 
sadaļā „Projekti”.

Projekta pieteikumus pieņem Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrun-
das novadā) vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānosūta uz e-pastu: dome@skrunda.lv, līdz 28.06.2021 plkst.17.00.

ģimenēm par piedalīšanos pasākumā, jo 
ĢIMENĒ  IR SPĒKS!

Nīkrāces pagasta bibliotēkā izveidota  
izstāde, kur skatāmi zīmējumi “Mana 
Ģimene” un lasāmi novēlējumi “Stiprai 
Ģimenei”.  Bibliotēkā ir izvietota arī 
Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde „Put-
ni”.  Bibliotekāre  iegādājusies jaunas 
grāmatas, kuras jau gaida lasītājus. 

Pasaulē ir divas laimes: viena maza – 
pašam būt laimīgam, otra liela – padarīt 
citus laimīgus. (Juliāns Tuvims)

Informāciju sagatavoja Nīkrāces 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja 

Ilona Rītiņa

Raņķu pagastā
Ierobežojumi vēl joprojām neļauj 

pilnībā izpausties. Tomēr stādu un citu 
pavasarim raksturīgo preču tirgus Raņ-
ķos bija plaši apmeklēts gan no tirgotāju, 
gan pircēju puses. Plašais laukums ļāva 
ievērot visus nepieciešamos pulcēša-
nās noteikumus. Kas paveikts maijā? 
Pabeigta zvanu torņa atjaunošana Irbes 
kapsētā, uzsākts kāpņu telpas remonts 
“Dzelmēs”. Nobeigumam tuvojas Irbes 
kapsētas apbedījumu dokumentēšana, 
veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. 

Maija beigās arvien vairāk parādās 
Spānijas kailgliemeži. Ja Jūsu teritorijā ir 
ievērojama to invāzija, aicinu sazināties 
un vienosimies par gliemežu apkaroša-
nas iespējām. Jo tikai kopīgiem spēkiem 

mēs tos varam pieveikt. 
Priecīgus tuvojošos svētkus! 

Informāciju sagatavoja Raņķu 
pakalpojumu pārvaldes vadītājs 

Ritvars Stepanovs

Rudbāržu pagastā
 Aizvadījuši esam vienu no pēdējiem 

mēnešiem vēl Skrundas novadā. Pavi-
sam drīz būsim jaunu pārmaiņu priekšā 
jauns novads, jauni kolēģi un, iespējams, 
ka citādāka kārtība ikdienas darbu kār-
tošanā. Tomēr ikdienas darbi Rudbāržu 
pagastā turpinās. Esam uzsākuši zāles 
pļaušanu, un šogad mums klāt pievie-
nojušās jaunas teritorijas - pagalmi pie 
Rudbāržu centra daudzdzīvokļu mājām.

“Eko Kurzeme” aizvadītā mēneša 
sākumā rīkoja lietotas elektrotehnikas 
nodošanas akciju. Iedzīvotājiem bija ie-
spēja nodot savas nolietotās preces - tele-
vizorus, eklektriskās plītis, ledusskapjus 
un biroja tehniku. Atsaucība bija liela. 

Lielgabarīta atkritumu izvešanai pa-
gasta iedzīvotāji interesi izrādīja tikai 
Rudbāržu centrā. Bija piedāvāta iespēja 
tos nodot arī Sieksātē pie pagasta mājas. 
Esam pateicīgi iedzīvotājiem, kas bija 
saprotoši un savus atkritumus nenovie-
toja norādītajā teritorijā  krietnu laiku 
pirms to savākšanas no “Eko Kurzeme” 
puses.

Rudbāržos 27. maijā bija iespēja 
vakcinēties pret Covid 19 ar vienreizējo 

vakcīnu Johnson&Johnson. Interese bija 
liela, un uz vakcināciju pieteicās vairāk 
nekā 60 cilvēku. 

Rudbāržu bibliotēkā visu maiju bija 
aplūkojama  Ingas Ezerietes fotogrāfiju, 
kas pārnestas uz koka, izstāde “ Nīkrāces 
skati cauri gadalaikiem”. Bibliotēka 
savus krājumus papildināja ar jaunām 
grāmatām. Atgādinām, ka bibliotēka 
izsniedz grāmatas līdzņemšanai, lasī-
tavas un interneta pakalpojumus nevar 
izmantot.

Sporta organizatore Inese Ozoliņa 
ikvienu interesentu aicināja izkustēties 
brīvā dabā un doties pildīt uzdevumus 
pastaigu takā “Staigā, nūjo, skrien Rud-
bāržu pagastā!”.

Drīzumā uz A9 šosejas sāksies remot-
darbi, un pa pagasta centru pārvietosies 
ceļu būves tehnika. Aicinu iedzīvotājus 
un autovadītājus būt saprotošiem!

Pagasta pārvaldes speciālisti arvien 
strādā attālināti. Visus pakalpojumus, 
konsultācijas un citus jautājumus ir 
iespēja risināt, iepriekš piesakoties 
elektroniski vai pa tālruņiem.

Ikvienam turpmāk vēlam izturību, 
sapratni un izdošanos, dzīvojot jaunajā 
Kuldīgas novadā!

Informāciju sagatavoja Rudbāržu 
pakalpojumu pārvaldes vadītāja 

Inese Ivāne

dzīvotos notikumus, izmantojot iepriekš 
gūtās zināšanas un pielietojot radošo 
domāšanu. Jaunieši lasīja I. Ziedoņa dar-
bus, iepazina dzejnieka rakstura šķautnes 
un radīja savu individuālo „pašportretu”.

Kino mūzikas 
vēsture

No marta līdz mācību gada beigām 
visiem Skrundas novada skolēniem bija 
iespēja noskatīties ļoti interesantu un 
izglītojošu koncertlekciju “Kino mūzi-
kas vēsture”, ko nodrošināja organizā-
cija SIA “Dzīvā skaņa”. “Kino mūzikas 
vēsture” ir īpaši digitālā formātā veidotā 
koncertlekcija par kino mūzikas  vēsturi, 
kas izmantojama gan attālinātā mācību 
procesā, gan klātienē klasēs. Skolēniem 
bija  iespēja uzzināt, kā veidojies kino un 
kā mūzika palīdzējusi šim žanram attīs-
tīties. Dziedātājs Mikus Abaroniņš kopā 
ar multiinstrumentālisti Artu Abaroniņu 
izpildīja  pazīstamākos kino mūzikas 
skaņdarbus un stāstīja par kino vēsturi 
un rašanos. Programmu  papildināja 
īpaši sagatavoti videomateriāli. Kon-
certlekcijā bija iespēja iepazīt spilgtākos  
momentus no mēmā kino un pirmajām 
krāsainajām filmām līdz mūsdienu kino 
tehnoloģijām.  Tika izpildīta mūzika no 
dažādu žanru filmām: zinātniskās fantā-
zijas, piedzīvojumu filmām,  drāmām un 
multfilmām. Īpaša uzmanība tika veltīta 
Latvijas kino mūzikas šedevriem.  Prog-
ramma ir interaktīva, skatītājiem bija 
iespēja gan uzzināt daudz ko jaunu, gan 
parādīt  savas zināšanas, kā arī dziedāt lī-
dzi. Pedagogiem bija pieejami sagatavoti 
jautājumi par  koncertlekcijas saturu, kas 

nodrošināja veiksmīgu atgriezenisko 
saiti mūzikas stundās. Paldies Skrundas 
novada mūzikas skolotājām par aktīvu 
iesaistīšanos! 

Alise Brīnumzemē
No aprīļa līdz mācību gada beigām 

Skrundas novada 1.-3. klašu skolēni iz-
baudīja cirka, teātra un burvju triku  inte-
resanto un noslēpumaino pasauli izrādē 
“Alise Brīnumzemē”. Šo izrādi digitālā 
formātā nodrošināja  SIA “International 
Show Production” iluzionisti Dace un 
Enriko Pecolli. Izrādē bija redzami piena 
dūmu paklāji un galvu reibinoši priekš-
nesumi, specefekti, 3D  projekcijas un 
iluzionisma māksla, piemēram, Alises 
auguma izmēra pārvērtībās vai  Cepur-
nieka trikos. Skatītāji devās piedzīvo-
jumos Maģiskajā dārzā un Karalienes 
pilī, vēroja gaisa akrobātiskos šovus un 
citus “Alises Brīnumzemes” cienīgus 
brīnumus. Visu vizuālo  videomākslas 
materiālu ir izstrādājuši iluzionisti Pe-
colli. Izrādes mērķis bija izcelt brīniš-
ķīgo un  mūžam aktuālo darbu “Alise 
Brīnumzemē”, kā arī nodemonstrēt, 
ka Latvijā ir iespējams radīt  pasaulē 
pieprasītu cirka izrādi. 

Pazudušais dēls
Savukārt 1. martā Skrundas novada 9., 

10. un 12. klašu skolēni piedalījās Zoom 
tiešsaistē, lai skatītos  Ērika Vilsona mo-
noizrādi R. Blaumaņa “Pazudušais dēls”.  
Iestudējums  robežojās ar lekciju, sarunu 
un lugas analīzi, vērsa skolēnu uzmanību 
pie dramaturģijas kā  literatūras veida un 
traģēdijas kā dramaturģijas žanra un ai-
cināja uz kopīgu refleksiju par  ētiskiem 

jautājumiem, kas skar vecāku un bērnu, 
draugu un mīļoto cilvēku attiecības.  

Santehniķi
Viens no pēdējiem “Skolas somas” 

pasākumiem visiem novada skolēniem 
bija iepazīšanās ar interesantu muzikālu 
duetu “Santehniķi”. Skolēni noskatījās 
īsfilmu un  iepazinās  ar savdabīgu 
mūzikas izpildījuma veidu, tā veicinot 
klausītāju iepazīt radošumu un jaun-
rades  procesu. Duets “Santehniķi” ir 
izveidojuši neparastu instrumentu, kuru 
sauc trubafons.  Instrumenta galvenā 
sastāvdaļa ir visparastākās santehnikas 
caurules, bet “kociņu” vietā noder  plud-
males čības. Šajā īsfilmā tika atskaņoti 
daudzveidīgi skaņdarbi no pasaules kla-
sikas līdz  mūsdienu hītiem.  

Slinkums
Noslēdzošas programmas Skolas 

soma pasākums Skrundas novadā bija 
Valmieras drāmas teātra izrādes ieraksts 
“Slinkums”, ko noskatījās Skrundas 
vidusskolas 5. klašu skolēni šī mācību 
gada beigās. 

Paldies novada skolotājiem par at-
saucību un aktīvu līdzdalību  piedāvāto 
pasākumu realizēšanā un visiem novada 
skolēniem par aktīvu kultūras norišu 
apmeklēšanu digitālā formātā. 

Kultūras notikumiem bagātu vasaru!
Informāciju sagatavoja Skrun-

das vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Jana Kozjura 
un Skrundas novada programmas 

“Latvijas skolas soma” koordinatore 
Una Blūma.
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2021. gada 27. maija domes sēde
Administratīvie 
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 
6/2021 “Grozījumi Skrundas novada 
pašvaldības 2021. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 
“Skrundas novada pašvaldības 2021. 
gada budžets””.

Dome nolēma jautājumu par siltum-
enerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu 
Skrundas pilsētā un Rudbāržu ciemā 
2021./2022. gada apkures sezonai izska-
tīt Attīstības komitejas sēdē.

Dome nolēma norakstīt debitoru parā-
dus mirušo fizisko personu uzturmaksai 
p/i “Skrundas veselības un sociālās 
aprūpes centrs” 10744,30 EUR, aprūpes 
namā “Valtaiķi” 1093,04 EUR un parādu 
par nedzīvojamo telpu nomu – garāžās 
Nīkrācē 15,16 EUR.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības 2020. gada publisko pār-
skatu.

Dome nolēma sagatavot un iesniegt 
investīciju projekta pieteikumu VARAM 
atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 
13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Aug-
stas gatavības pašvaldību investīciju 
projektu pieteikšanas, izskatīšanas un 
finansējuma piešķiršanas kārtība”, valsts 
budžeta līdzfinansējuma saņemšanai 
projektam “Mehāniskās ventilācijas 
sistēmas izbūve Skrundas vidusskolā”. 
Projekta attiecināmās izmaksas ir 58 

900,00 EUR. Valsts budžeta finansējums 
nav lielāks par 85% no kopējām izmak-
sām, kas ir 50 065,00 EUR, pašvaldības 
budžeta līdzfinansējums nav mazāks 
par 15% no kopējām izmaksām, kas ir 
8 835,00 EUR.

Dome apstiprināja Skrundas novada 
pašvaldības projektu konkursa „Mēs 
Skrundas novadam!” nolikumu un komi-
siju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdē-
tājs - pašvaldības izpilddirektors Guntis 
PUTNIŅŠ,  komisijas locekļi - sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komite-
jas priekšsēdētāja Gunta STEPANOVA, 
Attīstības nodaļas vadītājs Edgars ZEB-
ERLIŅŠ, pašvaldības projektu koordi-
natore Viktorija REINE, Administratīvo 
lietu nodaļas vadītāja Inga FREIMANE. 

Nekustamo īpašumu 
jautājumi

Dome nolēma dzēst nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādus fiziskajām per-
sonām viņu nāves gadījumā kopsummā 
294,07 EUR, no tiem pamatparādus 
kopsummā 176,45 EUR, kā arī ar tiem 
saistīto nokavējuma naudu un soda nau-
du 117,62 EUR.

Dome nolēma pārdot par brīvu cenu 
nekustamos īpašumus - zemi Raiņa ielā 
10, Skrundā, ar kopējo platību 3124 m2 
par 5400,00 EUR; dzīvokli Ziedu ielā 
5-12, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, ar ko-
pējo platību 70,4 m2 par 1600,00 EUR.

Dome uz pieciem gadiem pagarināja 
garāžas “Garāžas II” Nr. 6 (7), Dzeldā, 

Nīkrāces pagastā, nomas līgumu, kopējā 
platība 30,6 m2.

Dome atcēla Skrundas novada domes 
26.11.2020. sēdes (prot. Nr. 18, 26.§) 
lēmumu “Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamā īpašuma Kalēju ielā 
17, Skrundā, Skrundas novadā, zemes 
vienības sadalīšanai”.

Dome noteica, ka nepieciešams 
izstrādāt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma Oskara Kalpaka ielā 
6, Skrundā, sadalīšanai, un nolēma pie-
šķirt jaunizveidotajam zemes gabalam 
adresi Oskara Kalpaka iela 6A, Skrunda, 
Skrundas novads.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Straumēni”, Skrundas pagastā, 
un atdalāmai zemes vienībai 37,0 ha 
platībā piešķirt jaunu nosaukumu „Jaun-
straumēni”, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0201 –  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Dome nolēma sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Bērzi”, Rudbāržu pagastā, un at-
dalāmajām zemes vienībām piešķirt no-
saukumus: 2,8 ha platībā „Jāņaudzīte”, 
zemes vienības lietošanas mērķis – 0201 
–  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība; 1,3 ha platī-
bā, „Jānīši”, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 0101 –  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 
18,7 ha platībā, „Baltiņi”, zemes vienī-
bas lietošanas mērķis – 0101 –  zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība.

Dome nolēma samazināt SIA “Viestu-
ri AZ” telpu nomas maksu 34% apmērā 
no mēneša nomas maksas 2021. gada 
aprīlī par telpu nomu Liepājas ielā 13, 
Skrundā, ar kopējo platību 77,7 m2 un 
telpu Liepājas ielā 13, Skrundā, ar kopējā 
platība 77 m2.

Dome noteica, ka nepieciešams izstrā-
dāt zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “Ataugas”, Skrundas pagastā, 
sadalīšanai un piešķirt jaunizveidotajam 
zemes gabalam nosaukumu “Ataugas 
meži”. 

Dome apstiprināja SIA “Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu par nekustamā īpašuma 
Kalna ielā 17, Skrunda, zemes vienību 
sadalīšanai un atdalāmai zemes vienībai 
5,8800 ha platībā piešķīra adresi Vaka-
ra iela 4, Skrunda, un zemes vienībai 
4,1300 ha platībā - adresi Vakara iela 2, 
Skrunda, Skrundas novads. Zemes vienī-
bu lietošanas mērķis 1001 – rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve. Paliekošai 
zemes vienībai 1,3300 ha platībā atstāja 
adresi Kalna iela 17, Skrunda, Skrun-
das novads, zemes vienības lietošanas 
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve.

Dome apstiprināja pašvaldības īpa-
šuma atsavināšanas un iznomāšanas 
komisijas sēdes protokolu Nr. 10.2/11 
no 25.05.2021. par nekustamā īpašuma 
Vakara ielā 2 apbūves tiesību 4,13 ha 
platībā izsoli un piešķīra apbūves tiesī-
bas par cenu 2722,01 EUR gadā izsoles 

dalībniekam SIA “ASFPS” (reģistrācijas 
Nr. 40203301060, juridiskā adrese Lie-
pājas iela 1, Skrunda, Skrundas novads).

SIA “Skrundas 
komunālā 
saimniecība” 
jautājumi

Dome nolēma palielināt SIA “Skrun-
das komunālā saimniecība” pamatkapi-
tālu par 70 000 EUR, pretī saņemot 70 
000 SIA “Skrundas komunālā saimnie-
cība” kapitāla daļu, un iemaksāt SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” kontā 
pamatkapitāla palielināšanai naudas 
summu 70 000 EUR apmērā.

Dome nolēma sniegt galvojumu SIA 
“Skrundas komunālā saimniecība” 
(100% kapitāldaļas pieder Skrundas 
novada pašvaldībai) aizņēmumam no 
Valsts kases 297 500,00 EUR apmērā 
uz 10 (desmit) gadiem ar izņemšanu 
vidējā termiņā, ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi, pamatsummas atmaksu 
sākot ar 2022. gada jūniju, projekta 
“Skrundas autoostas ēku atjaunošana” 
attiecināmo izmaksu segšanai. Aizde-
vuma pamatsumma un procentu atmaksa 
tiek plānota no SIA “Skrundas komunālā 
saimniecība” ieņēmumiem un garantēta 
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem un 
īpašumiem, kas nav nepieciešami paš-
valdības tiešo funkciju izpildei.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas 
izmaiņas Latvijas Pasta darbībā nav 

gaidāmas, lūdz klientus novados 
precizēt adreses

Administratīvi teritoriālās re-
formas rezultātā Latvijas Pasta 
darbībā izmaiņas nav paredzamas 
– uzņēmums turpinās piegādāt 
sūtījumus atbilstoši patlaban 
spēkā esošajām adrešu indeksu 
teritorijām, un tajās nav plānotas 
izmaiņas. Klientiem, norādot sa-
ņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas 
būs novadu nosaukumos vietās, 
kur notiks to apvienošana. Lat-
vijas Pasts aicina klientus veikt 
attiecīgas izmaiņas saņēmēju ad-
rešu pierakstā novados, ko ietek-
mēs reforma, tajā skaitā interneta 
veikalu profilos, lai Latvijas Pasts 
sūtījumus varētu apstrādāt ātrāk 
un precīzāk. Citas sastāvdaļas 
adrešu pierakstā nemainīsies.

Latvijas Pasta darbībā pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas un 
2021.gada pašvaldību vēlēšanām 
izmaiņas nav paredzamas – tāpat kā 
līdz šim, uzņēmums turpinās piegā-
dāt sūtījumus atbilstoši noteiktajām 
pasta indeksu teritorijām, kurās nav 
plānotas izmaiņas. Savukārt pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietu iz-
vietojums atbilstoši spēkā esošajam 
normatīvajam regulējumam ir pie-
saistīts mazākajai administratīvajai 
vienībai – pilsētai vai pagastam, 
nevis novadam. 

Vienīgās izmaiņas, kas skars 
klientus, būs precīza novada nosau-
kuma norādīšanas nepieciešamība 
tajās adresēs, kuras skars novadu 
apvienošanas procesi. Citas adreses 
sastāvdaļas – pilsētu un pagastu 
nosaukumi, indekss – adrešu pie-
rakstos pēc reformas nemainīsies.

Taču līdz ar administratīvi terito-
riālo reformu Latvijas Pasts aicina 
visus pasta pakalpojumu izmanto-
tājus – gan fiziskās, gan juridiskās 
personas – parūpēties kā par savas, 
tā arī par savu klientu adrešu korektu 
pierakstu, ja tajās reformas rezul-
tātā mainīsies attiecīgais novads. 

Maksimāli precīzs adreses pieraksts 
palīdzēs ātrāk apstrādāt sūtījumus, 
nekavējot kopējos pasta apmaiņas 
procesus.

Fiziskām personām būtiski pār-
baudīt un nomainīt savu adresi, 
norādot jauno novadu, piemēram, 
interneta veikalos izveidotajos klien-
ta profilos, un atcerēties par korektu 
pierakstu, veicot jaunus pasūtījumus 
citās vietnēs, tajā skaitā, piemēram, 
abonējot preses izdevumus.

Savukārt juridiskajām personām, 
kuras izsūta korespondenci tālāk 
saviem klientiem, nepieciešams jau 
laikus sakārtot klientu adrešu datu-
bāzi, atjaunojot adrešu pierakstus 
atbilstoši jaunajām novadu robe-
žām pēc administratīvi teritoriālās 
reformas. 

Latvijas Pasts atgādina, ka, aizpil-
dot sūtījuma adresi, ir jānorāda šāda 
informācija: adresāta vārds/uzvārds 
vai juridiskas personas nosaukums, 
iela, mājas un dzīvokļa numurs vai 
mājas nosaukums, pilsēta/pagasts, 
novads, pasta indekss. 

Ja sūtījums adresātam ir izsnie-
dzams pret parakstu, svarīgi, lai 
adresāta vārds un uzvārds būtu no-
rādīts precīzi un saprotami, jo šādā 
gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja 
identitāte, lūdzot uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu.

 Plānots, ka Latvijā pēc 2021.
gada pašvaldību vēlēšanām būs 43 
pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo 
pašvaldību vietā. 

Sīkākai informācijai:
Gundega Vārpa | Ārējo 

komunikāciju vadības daļas 
vadītāja

Tālr.: +371 67608505 | Mob.: 
+371 26628729

E-pasts: pr@pasts.lv; 
gundega.varpa@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts| 
facebook.com/latvijas.pasts| 

instagram.com/latvijas_pasts

Tiešsaistē apmācīs kurzemniekus saskarsmei ar cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē
Kurzemes plānošanas reģions projekta 

“Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un 
jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmā-
cību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes 
prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem, bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem un 
bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām 
ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakal-
pojumu sniedzēji, piemēram, izglītības 
iestāžu darbinieki, darba devēji vai to 
asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā 
transporta vadītāji, pastnieki, kultū-
ras, sporta, atpūtas centru darbinieki, 
tirdzniecības un pakalpojumu jomā 
strādājošie, kā arī citu institūciju dar-
binieki, piemēram, policisti. Apmācību 
mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības 
aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes 
ārsti, pediatri.

“Sabiedrībā joprojām pastāv dažādi 
mīti un stereotipi gan par pieaugušajiem 

ar garīga rakstura traucējumiem, gan 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 
gan ārpusģimenes aprūpē esošiem 
bērniem, kas saskarsmē var traucēt 
ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa 
spējas un prasmes. Apmācības organi-
zējam kopā ar Labklājības ministriju 
un sociālās jomas ekspertiem - biedrību 
“Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Latvijas 
Bērnu bāreņu fondu un Profesionālo 
audžuģimeņu apvienību “Terēze” -, lai 
atvērtu telpu diskusijai par šo mērķgrupu 
situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrī-
bas stereotipiem un sniegtu padomus 
ikdienas saskarsmē. Uz apmācībām īpaši 
gaidīsim tos kurzemniekus, kuri darba 
ietvaros ik dienas sazinās ar cilvēkiem 
no dažādām mērķa grupām,” stāsta 
Kurzemes plānošanas reģiona projekta 
“Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Mi-
ķelsone – Slava.

Apmācības par saskarsmi ar bērniem 

ārpusģimenes aprūpē notiks 10.jūnijā, 
ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucēju-
miem – 17.jūnijā, savukārt ar bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem – 1.jūlijā. 
Interesentiem ir iespēja pieteikties pro-
jekta mājas lapā www.kurzemevisiem.
lv gan uz visām trim apmācībām, gan 
uz sev aktuālākajām tēmām. Par dalī-
bu apmācībās visi dalībnieki saņems 
apliecību. 

Dalībnieku skaits apmācībās ir iero-
bežots, tāpēc aicinām pieteikties pēc 
iespējas drīzāk. Apstiprinātie dalībnieki 
saņems informāciju par dalību un piekļu-
ves saiti. Lielas intereses gadījumā tiks 
apsvērta iespēja rīkot papildu apmācības. 

Papildu informācijai:
Laura Homka

Projekta “Kurzeme visiem” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: laura.homka@
kurzemesregions.lv

Kuldīgā uzsākts gremošanas sistēmas slimību 
profilakses pētījums “GISTAR”

Šī gada maijā Latvijas Universitātes 
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas 
institūtam sadarbojoties ar Kuldīgas 
pilsētas pašvaldību darbu uzsāka gre-
mošanas slimību profilakses pētījums 
– GISTAR.

Vairākas gremošanas sistēmas prob-
lēmas (kuņģa un zarnu saslimšanas) vai 
to priekšvēstnešus iespējams noteikt 
ar vienkāršu testu palīdzību, izmek-
lējot vai nu asins, vai arī fēču (vēdera 
izejas) paraugus. Šo stāvokļu skaitā ir 
arī kuņģa un zarnu ļaundabīgo audzēju 
priekšvēstneši.

Latvijas Universitātes Klīniskās un 
profilaktiskās medicīnas institūta pētnie-
kiem sadarbojoties ar daudzām starptau-
tiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa 
iniciatīvu (HSI) un Starptautisko Vēža 
pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā 
kļuvis iespējams realizēt gremošanas 
slimību profilakses pētījumu GISTAR, 
kuram atbalstu paudusi arī  Latvijas 
Veselības ministrija. Līdz šim pētījums 
ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, 
Saldū, Tukumā, Madonā, Rēzeknē un 
Jēkabpilī un pētījumā jau ir iesaistīti 9 
708 respondenti. Bet no šā gada maija, 

projekta realizācija ir uzsākta Kuldīgā. 
Pētījuma centra adrese Kuldīgā: Vakara 
iela 6, darba laiks no plkst. 7.00-13.00, 
tālrunis pierakstam 25408999.

Visiem pētījuma dalībniekiem pēc 
aptaujas veikšanas tiks veikti testi riska 
izvērtēšanai. Tiesa, veicamie testi atšķir-
sies pētījuma dalībnieku starpā, kas tiks 
iedalīti vienā no divām grupām, un šo 
grupu starpā izmeklējumu taktika būs 
atšķirīga. Sekot pētījumā iekļauto cil-
vēku saslimšanām paredzēts pat 15 gadu 
periodā pēc visu paredzēto dalībnieku 
iekļaušanas. Pētījumā paredzēts iekļaut  
daudzus tūkstošus 40 - 64 gadus vecus 
veselus cilvēkus.

Situācijās, ja sākotnējie sijājošie (skrī-
ninga) izmeklējumi parādīs rezultātu, 
kas atšķiras no normas, dalībnieki tiks 
aicināti veikt kuņģa vai zarnu endosko-
piskos izmeklējumus. Svarīgi saprast, ka 
pozitīvs sijājošā izmeklējuma rezultāts 
nebūt nenozīmē, ka dalībniekam ir bīsta-
ma slimība. Savukārt, ja tiks atklāta kuņ-
ģa bakteriāla infekcija (helikobaktērija), 
dalībniekiem tiks piedāvāta bezmaksas 
ārstēšana.

Paralēli šīm projekta aktivitātēm, pētī-

juma dalībnieki tiks aicināti veikt elptes-
tu īpaši izstrādātajā izelpas analizatora 
jeb hibrīda analizatorā, kas izveidots 
starptautiska projekta - VOGAS ietva-
ros. Hibrīda analizators ir īpaši izstrādāta 
iekārta, kas apvieno sevī metāla oksīda, 
zelta nanodaļiņu un infrasarkanā spektra 
sensorus. VOGAS projekta ietvaros ir 
paredzēts izveidot izelpas analizatoru, kā 
pirmo uzticamo neinvazīvo kuņģa vēža 
skrīninga rīku, kuras pamatā ir izelpotā 
gaisa analīze. Projekta pētījuma klīniskā 
daļa sākotnēji tika uzsākta Latvijā un 
mūsu valstī  klīnisko grupu vada Latvijas 
Universitātes Klīniskās un profilaktiskās 
medicīnas institūta (LU KPMI) direktors 
Mārcis Leja. Projektā iesaistīti zinātnieki 
no Latvijas, Somijas, Izraēlas, Vācijas, 
Zviedrijas, Austrijas, Ukrainas un Latī-
ņamerikas.

Uzaicinājumus piedalīties pētījumā 
attiecīgā mērķa grupa saņems, pētnie-
kiem sadarbojoties ar ģimenes ārstiem. 
Pētījuma protokols nosaka, ka tajā 
vienlīdzīgās proporcijās jāiekļauj abu 
dzimumu pārstāvji.

Šobrīd pētījums Kuldīgā tiek plānots 
līdz 2021.gada beigām.
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Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. 
Atbildīgā par izdevumu - Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde 

(t.25708808), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

Notikumu kalendārs
Skrundā 

12. jūnijā no pl.18.00 līdz 22.00  Skrundas estrādes parkā pašmāju māks-
linieki aicina apmeklēt MULTIMĀKSLAS POP – UP TIRDZIŅU! Tā kā 
daudziem iemīļotiem māksliniekiem – dziedātājiem, mūziķiem, aktieriem u.c. 
– ir aizraušanās, ar ko viņi nodarbojas paralēli savai pamatprofesijai, daudzi 
no viņiem izgatavo visdažādākās lietas, glezno, rada mākslas darbus u.c., un 
nu ir pienācis brīdis, kad viņi ar saviem darinājumiem dalīsies. Šajā pop-up 
tirdziņā būs atkal iespēja aci pret aci satikt tautā iemīļotas un visiem zināmas 
personības, aprunāties ar māksliniekiem, uzzināt ko vairāk par viņu aizrauša-
nos, noklausīties īsu meistarklasi, saņemt autogrāfu un, galu galā, mākslinieka 
izgatavoto (radīto) lietu par īpašu cenu arī iegādāties! Ieeja – bez maksas.

14. jūnijā pl.10.30 piemiņas brīža TIEŠRAIDE no memoriālā vagona 
Skrundas dzelzceļa stacijā! 14. jūnijā aprit 80 gadi, kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā 
tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Pieminot deportāciju 
upurus, vienlaikus visā Latvijā lasīs 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
vārdus. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas. Pa-
sākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” notiks 
vienlaikus visā Latvijā – katrā pašvaldībā plkst. 11.00 tiks sākti 1941. gadā 
deportēto iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādējādi godinot ikviena izvestā Latvijas 
valstspiederīgā piemiņu. Piemiņas brīža tiešraidi un lasījumu varēs skatīties 
TV Skrunda youtube un Skrundas kultūras nama facebook  platformās. Visas 
dienas garumā aicinām nolikt ziedus un aizdegt sveces pie Piemiņas akmens, 
pieminot  komunistiskā genocīda upurus.

23. jūnijā, Līgo vakarā, no pl.20.00 līdz 23.00 aicinām izbaudīt šī vakara 
romantiku Skrundas pastaigu takā, Ventas krastā! Izstaigā un izbaudi, saredzi 
un sadzirdi! Par atbilstošu muzikālo noskaņojumu parūpēsies grupas “KO-
LIBRI” mūziķi. Aicinām būt atbildīgiem un ievērot šī brīža pulcēšanās un 
distances noteikumus!

Jaunmuižā
Līdz 17. jūnijam Jaunmuižā Antuļu bibliotēkā skatāma skrundenieces  

Irēnas Rusakovas darbu izstāde. Izstādē izlikti dažādu darbu paraugi, ko 
var paveikt savām rokām, par prieku sev un citiem. Antuļu bibliotēka aicina 
iedzīvotājus piedalīties un kopā veidot  sendienās lietoto sadzīves priekšmetu 
un darbarīku izstādi. Lūgums pārskatīt savus senlietu krājumus.  Eksponātus 
uz bibliotēku atgādāt līdz 17. jūnijam bibliotēkas darba laikā. Pēc izstādes 
priekšmeti tiks atdoti atpakaļ īpašniekiem.

Rudbāržos
No 7. jūnija Rudbāržu bibliotēkā Kuldīgas foto kluba “Divas Upes” foto-

grāfa JĀŅA KRASTA fotoizstāde “Panorāmas”.
14. jūnijā visas dienas garumā aicinām nolikt ziedus un aizdegt sveces pie 

Piemiņas akmens, pieminot  komunistiskā genocīda upurus.
21. jūnijā, Vasaras saulgriežu vakarā, no pl.19.00 līdz 21.00 aicinām Rudbār-

žu iedzīvotājus izbaudīt šī vakara noskaņu PAGALMA KONCERTĀ (laukumā 
starp daudzdzīvokļu mājām, pretī ieejai Latvijas Pasta Rudbāržu filiālē). Par 
muzikālo noskaņu gādās grupas “Ēna” mūziķi. Aicinām būt atbildīgiem un 
ievērot šī brīža pulcēšanās un distances noteikumus!

Raņķos
14. jūnijā ziedu nolikšana pie Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 

akmens 
19. jūnijā Raņķu Sudmalnieku birzī no plkst. 21.00-24.00 mūzikas pavadībā 

izstaigā un izbaudi Zvēru taku, Gaismas taku, Ventas krastā Uguns taku, Pa-
pardes zieda taku, izbraucienu gan zirgu līnijdroškā, gan ar laivu, Ventas taku, 
“Suitu sievu” taku un Raņķu māju foto taku. Estrādes stāvlaukumā darbosies 
pirmsjāņu tirgus ar sieru, maizi, desām, kūpinātām zivīm, garšvielām un citiem 
labumiem. Sīkāka informācija pa t. 29359243.

Nīkrācē
Līdz 30. jūnijam Nīkrāces bibliotēkā skatāma Armanda Freidenfelda pild-

spalvu kolekcija un Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde “Putni”.

Tiks īstenots projekts “Pretstraumētāji”
2021. gada otrajā pusē biedrība 

“Izaugsmes matrica” sadarbībā ar 
Skrundas vidusskolu īstenos projektu 
“Pretstraumētāji”. Projekta mērķis  ir  
palielināt jauniešu motivāciju turpi-
nāt izglītību, lai novērstu potenciālu 
risku priekšlaicīgi pamest skolu, vei-
cinātu jauniešos spēju apzināties savas 
dotības un talantus,  izzināt sevi un 
būt piederīgiem vidē, sekmējot viņu 
aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. 

Projekta laikā paredzētas 5 galvenās 
aktivitātes, kurās, izmantojot  neformā-
lās un netradicionālās  mācību metodes, 
tiks veicināta jauniešu sadarbošanās, 
savstarpēja uzticēšanās, spēja uzklau-
sīt/sadzirdēt, tiks attīstīta tāda sociālā  
kompetence, kā dot un dalīties, būt 
piederīgam, nebūt vienaldzīgam pret 
cilvēkiem un notikumiem, kā arī veicinās 
līdzdarbošanās un līdzatbildības pras-
mes. Darbojoties grupās un komandā, 
jaunieši pilnveidos savas komunikāciju 
prasmes, mācīsies definēt un sasniegt 
savus mērķus, kā rezultātā gūs pārliecību 

par savām spējām, talantiem un veidos 
pārliecību par personīgo mērķu sasaisti 
ar izglītību. Projekta laikā jaunieši  tik-
sies ar personīgās izaugsmes treneriem, 
finanšu kouču un mentoru, psihologu/
psihoterapeitu, lai attīstītu zināšanas 
un kompetences savas personības 
apzinātībā, savu emociju izzināšanā 
un kontrolē, komandas saliedēšanā un 
finanšu pratības jomā. Jaunie speciālisti 
dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem 
savas karjeras izveidē, jaunieši stāstīs, kā 
meklēja nodarbošanās idejas, kā attīstīja 
savas izaugsmes stratēģijas, kur un kā 
meklēja finansējumu un zināšanas  savu 
mērķu realizācijai. 

Projekta rezultātā jaunieši piedalīsies 
pašu izvēlētā un organizētā labdarības 
projektā, ar mērķi attīstīt sevī sociālās 
līdzdalības un līdzatbildības kompe-
tences un prasmes – prasmes uzklausīt, 
dalīties un dot savas vērtības pasaulei 
un līdzcilvēkiem. Tā rezultātā, jaunieši 
paaugstinās savu motivāciju mācīties, 
stiprinās ticību sev,  veidos vēlmi būt 

aktīviem lai sasniegtu savus izvirzītos 
mērķus.  

Projektā plānots iesaistīt 20 Skrundas 
vidusskolas  8.-11. klašu jauniešus, pro-
jekta īstenošanā tiks iesaistīta arī skolas 
vadība un pedagogi.

Ja epidemioloģiskā situācija to ļaus, 
projektu paredzēts īstenot laika posmā 
no 01.06.2021.-31.12.2021. 

*Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” (PuMPuRS) 

tiks īstenots līdz 2022. gada 31. 
decembrim. Projekta mērķa grupa 
ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 

5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 
4. kursam. Projektu īsteno Izglītības 

kvalitātes valsts dienests sadarbībā 
ar pilsētu un novadu pašvaldībām 

un valsts profesionālās izglītības 
iestādēm.

Novada dzimtsaraksts ziņo 
Maija mēnesī piedzimusi meitenīte Kerija.

Laimi un veselību ģimenei!
22. maijā Zelta kāzu jubileja bija Artai un Valdim Rožkalniem.
Tik daudz ir nācis un bijis, un pagājis.
Bet atkal jūs gaidāt – ceriņiem jāsaplaukst drīz.
Tik daudz ir sagaidīts, svinēts un bijis,
Bet jūs atkal gaidāt - 
cielavai bērni jāizved drīz.
Kā bērzu sulas krūzi tā jūs savu sirdi
Ar mīlestību un mīļām atmiņām pildāt.
Tik daudz ir cerēts, ziedēts un lijis
Un jūs no jauna gaidāt – un uzziedat
pavasarim līdz...

Sveicam jubilārus skaistajā gadadienā! 
Vēlam veselību un vēl daudz skaistus pavasarus!

Mūžībā aizgājuši  10 novada iedzīvotāji.

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Miršanas dati
ALDONIS ROZENTĀLS 16.09.1934. 01.05.2021.
EGITA KURME 11.06.1960. 05.05.2021.
VLADIMIRS MAKAROVS 11.10.1947. 10.05.2021.
VIKTORIJA PLŪMANE 26.08.1937. 11.05.2021.
VIKTORS SOLOMAHINS 31.05.1957. 12.05.2021.
VALDA GRĪNBERGA 29.11.1953. 16.05.2021.
EDUARDS VIRDZINIEKS 07.10.1945. 18.05.2021.
EMĪLIJA SADAUSKA 08.05.1937. 19.05.2021.
MĀRTIŅŠ ARNESS 02.11.1983. 21.05.2021.
ULDIS VILEMSONS 01.03.1949. 25.05.2021.

2021. gada jūnija izdevums ir pēdējais 
Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums. 

Jūlijā par aktuālo Skrundā, Rudbāržu, 
Skrundas, Nīkrāces un Raņķu pagastos 

ziņos “Kuldīgas Novada Vēstis”.


