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Iespēja dzīvot veselīgāk - ikvienam

Labdien, lasītāj!

Dace Grāvele, Skrundas
novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Vasara mūs lutinājusi, un rudens turpina to darīt, zīmējot debesīs mākoņu
gleznas. Kaut nu tā siltuma mūsos pietiktu līdz citam pavasarim! Es domāju - siltumu cilvēciskās savstarpējās attiecībās.
Labais un skaistais ir tepat blakus
ikdienā, paskaties! Rīts Ventas krastā
aust rāmi un tik skaisti, mostas pilsēta un
lauki dabai līdzi, mostas cilvēki savām
gaitām. Vajag tikai mazu brīdi, lai to
ieraudzītu, tikai mūsu vēlēšanos iesākt
labu dienu. Es ar mundru laburītu un
kādu joku satieku kolēģus un sagaidu
jaunos vecākus, lai kopā papriecātos
par mazulīti, kuru viņi atnākuši reģistrēt.
Manī pietiek labu emociju, lai pacietīgi
atbildētu uz satraukuma vai neapmierinātības pilnu e-pastu, palīdzētu cilvēkam, kas nobēdājies par tuvinieka zaudējumu, atnācis nokārtot dokumentus.
Vasaras mēneši ir kāzu laiks. Katru
gadu ir kādi īpaši datumi, kurus pāri
izvēlas savai īpašajai dienai. Šovasar
tas bija 18. augusts, kad laulību vēlējās
noslēgt 6 pāri. Liels prieks par 11 mūsu
novada pāriem, kas šajā gadā reģistrējuši
laulību, vairāki pāri cienījamos gados
juridiski nostiprinājuši savu kopdzīvi.
Mazliet samulsuši par savu lēmumu, viņi
pasmaida: “Cilvēki jau nemaz nezina, ka
mēs neesam apprecējušies!”
Skrunda ir maza pilsētiņa, un tie, kas
te nodzīvo savu mūžu, ir netieši pazīstami, viņiem ir mīļa šī vieta Ventas krastā.
Es arī pati esmu izaugusi Skrundā, izaudzinājusi savus bērnus, un man prieks, kā
mana mazā pilsētiņa pucējas un kopjas.
Paskatieties, kā sakārtojas lielās šosejas
malas: ugunsdzēsēju depo, veikali, rosīgais Kārļa krodziņš, top tirgus laukums,
un tur visur strādā mūsu novada cilvēki.
Novakarēs un brīvdienās viņi pastaigājas
pa Ventas taku, pasēž baskāju laukumā,
atnāk palūkot, kā taka vīsies tālāk, atved
savus ciemiņus parādīt – lūk, kā mums
te skaisti! Igaunijas prezidente mudināja
mūs, latviešus, lepoties ar savu valsti.
Skrundenieki, lepojieties ar Skrundu!
Skrundas pagalmos savu bērnību izdzīvojuši daudzi ievērojami cilvēki, skola izglītojusi un pasaules ceļos izvadījusi
gudrus un talantīgus skrundeniekus. Tas
notiek joprojām. Iedosim viņiem ceļamaizei savas dzimtās vietas mīlestību!
Tādas pārdomas par dzīvi, darbu un
vidi mums apkārt rosināja kluss vakars
manas mājas pagalmā.
No sociālajiem tīkliem, medijiem un
apjomīgās informācijas plūsmas mēs saņemam tik daudz negāciju, bet vien paši
mēs varam mainīt ko uz labu. Gaušanās
par grūtumu, citu padarītā paļāšana par
labu neko nevērsīs, tikai veicinās mūsu
pašu ieslīgšanu grūtsirdībā un neapmierinātībā. Nedarīt, bet žēloties – tā arī ir
izvēle, bet katra paša, nevainosim savā
izvēlē citus!
Labāk darīsim! Katrs sev paglabāsim
gabaliņu vasaras siltuma un paraudzīsimies uz atnākošo dienu no gaismas
puses!
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Ir pagājusi puse no laika, kad
Skrundas novada pašvaldībā tiek
realizēts Eiropas Savienības fonda
projekts “Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1. kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/039). Projektā paredzētās aktivitātes ilgst no 05.06.2017.
- 31.12.2019. Tā mērķis ir uzlabot
Skrundas novada iedzīvotājiem pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumiem.
Kas ir paveikts šajā laika
posmā?
Lielākie ieguvēji no projektā uzsāktajām aktivitātēm ir bērni un viņu ģimenes.
2017./2018. mācību gadā skolēniem no
2. - 4. klasei visās novada skolās tika
nodrošinātas peldēšanas nodarbības.
Katram šī vecumposma bērnam bija
dota iespēja mācību gada laikā apmeklēt
peldēšanas nodarbības 6 reizes. Apmācības notika Liepājas Olimpiskā centra
mazajā baseinā. Daudziem bērniem tas
bija arī pirmais baseina apmeklējums
peldēšanas trenera instruktora vadībā,
kas uzrauga doto uzdevumu izpildi,
iedrošina, pamāca un nodrošina disciplīnu uz ūdens. Nodarbības ūdenī ir ļoti
nozīmīgas, lai iepazītos ar ūdeni, norūdītos un iegūtu pirmās nepieciešamās
peldēšanas pamatprasmes. Peldēšanas
nodarbības norisinās arī šajā mācību
gadā un būs arī nākamā mācību gada
pirmajā semestrī. Pagājušajā mācību
gadā nodarbībās piedalījās ap 113 bērnu.
Pērn skolēnu brīvlaikā tika organizētas pirmās piecas veselības veicināšanas
nometnītes bērniem vecumā no 7 - 12
gadiem. Nometnes norisinājās piecas
dienas Rudbāržos, Raņķos, Jaunmuižā,
Nīkrācē un Skrundā. Bērniem katru
dienu bija sava veselības veicināšanas
tēma, ko viņi pārrunāja un ar nodarbību vadītājiem radoši darbojās, paši
pagatavojot sev veselīgas pusdienas un
sportojot. Pagājušajā gadā nometnīti
apmeklēja 83 bērni. Arī pieaugušajiem
pērn uzsākās fizisko aktivitāšu kopums.
Vasarā - veselības velobraucieni, bet,
iestājoties diennakts tumšajam laikam,
tās ir vingrošanas. Iepriekšējā sezonā
fiziskās veselības pasākumus un projektā iegādāto inventāru izmantoja 33
iedzīvotāji.
Kāds inventārs tika iegādāts?
Projektā tika iegādāti vingrošanas
paklājiņi, dažāda izmēra vingrošanas
bumbas, vingrošanas riņķi, volejbola,

futbola un basketbola bumbas. Šaha
spēles komplekti. Volejbola un futbola
vārtu tīkli. Reģistrācijas galdi un teltis
pasākumu rīkošanai. Pulsometri un
svari, asinsspiediena mērītāji.
Kādi pasākumi ir realizēti vasarā
un uzsākti šobrīd?
Ir atsākušās skolēnu peldēšanas
nodarbības. Augustā noritēja otrā tūre
veselības veicināšanas nometnēm. Tajās
piedalījās rekordliels skaits - ap 130
bērnu. Ir noticis atvasaras strītbols un
veselības velobrauciens.
Paralēli jau pagājušajā gadā uzsāktajām vingrošanas nodarbībām Skrundā,
nu veselības vingrošanas nodarbības
notiek arī Rudbāržos un divas reizes
mēnesī Valtaiķu pansionātā, tā veselības
veicināšanas pasākumos iesaistot aizvien
vairāk iedzīvotāju - ne tikai bērnus, bet
arī seniorus.
Septembra mēnesī ir uzsākti vairāki
nodarbību un lekciju cikli. Fizioterapeites vadībā notiek neonatālās veselības
veicināšanas nodarbības – “Māmiņu
skola”. Tur mammas ar maziem bērniņiem gūst priekšstatu par sava bērniņa
fizisko veselību un attīstību. Mazulīši

Lai informētu par poligona “Mežaine” iespējamo paplašināšanu, 27.
augustā ar Skrundas novada iedzīvotājiem tikās aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis. Uz tikšanos
bija ieradušies teju 50 iedzīvotāju –
gan zemju īpašnieki, gan mednieku
kolektīvu, gan pašvaldības pārstāvji.
Aizsardzības ministrs iepazīstināja
ar poligona attīstības plāniem, daudz
jautājumu bija tieši par atsavināšanas
procesu un kārtību.
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, 14. septembrī
tiekoties ar Skrundas novada domes
priekšsēdētāju Loretu Robežnieci,
informēja, ka poligona paplašināšana
skars mazāku skaitu zemju īpašnieku,
jo ir pieņemts lēmums par moderna
ložu uztvērēja izbūvi. Šāda veida ložu
uztvērējs nodrošinās lielāku aizsardzību.
Skaidrojot poligona izveides principus,
valsts sekretārs minēja, ka tiek iezīmētas
zonas, kurās notiek šaušana. Poligona

robežai ir jānodrošina perimetrs, kurā
šie lādiņi krīt, neapdraudot apkārtējos
iedzīvotājus.
Aizsardzības ministrija skaidro, ka
vēl notiek darbs pie iecerētā poligona
izmantošanas plānojuma izstrādes un
šobrīd tālāk netiek virzīta sākotnēji
izziņotā atsavināšanas ideja attiecībā
uz privātajām zemēm. Pēc konsultācijām ar iedzīvotājiem un pašvaldību
Aizsardzības ministrija un Nacionālie
bruņotie spēki ir secinājuši, ka ir jāmeklē
citi risinājumi, kas minimāli vai nemaz
neietekmētu privātās zemju teritorijas,
tādēļ poligona “Mežaine” paplašināšana
tiks plānota tā, lai pēc iespējas mazāk
skartu privāto zemju īpašniekus, maksimāli koncentrējot poligona robežu no
AS “Latvijas valsts meži” pārņemtajās
teritorijās.
Nacionālie bruņotie spēki veiks
padziļinātu izpēti un notiks atkārtotas
konsultācijas ar pašvaldību par pilnveidotajām iecerēm ar mērķi vienoties par
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Iedzīvotāji dodas vienā no veselības velobraucieniem.
ir sagrupēti pa vecumposmiem un kopā
ar savām mammām darbojas Skrundas
jauniešu centrā. Tas ir speciālista padoms, atbalsts māmiņai un ieguldījums
bērniņa attīstībā.
Skrundas vidusskolā notika interesantas lekcijas dažādiem vecumposmiem
par delikātiem jautājumiem, piemēram,
seksuāli reproduktīvās veselības veicināšanu. 7. - 12. klases skolēniem Skrundas
vidusskolā bija lekcijas par pubertāti,
attiecībām un lēmumiem, ko dzīvē pieņemam. Iespējams, ka šajā interneta un
informācijas pārpildītajā pasaulē jaunieši
ieguva atbildes uz jautājumiem, ko ir
neērti uzdot vecākiem, vienaudžiem un,
iespējams, arī saprast atšķirības starp
zēnu un meiteņu attīstību, uzvedību un
kā veidot attiecības.
Kādas aktivitātes vēl
paredzētas?
Neskatoties uz regulārajām un ilgstošajām aktivitātēm, projektā vēl paredzētas atkarību atpazīšanas lekcijas,
veselīga uztura apmācību cikls, kā arī
nodarbības cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem un lekcijas “Māki palīdzēt
sev un citiem”. Notiks fiziskās veselības

pasākumi iedzīvotājiem, jo, iesaistoties
regulārās fiziskās aktivitātēs, tiek veicināta gan fiziskā veselība, gan tas palīdz
cīņai ar depresiju, palīdz ierobežot atkarības vai izslēgt tās no savas ikdienas.
Tu kļūsti pozitīvāks, enerģiskāks, tava
dzīves kvalitāte uzlabojas.
Kāds ir projekta finansējums?
Projekta kopējās paredzamās attiecināmās izmaksas ir 66 197,90 EUR.
Tas ir 100% Eiropas Savienības fonda
atbalsts. Lai nodrošinātu vairumu no
aktivitātēm, tiek piesaistīti speciālisti,
nomāts baseins, transports, lai nokļūtu
uz to, kā arī iegādāts inventārs. Lielu
darbu bez atlīdzības iegulda arī brīvprātīgie, kas nodrošina fiziskās aktivitātes
iedzīvotājiem un ir kā atbalsta personāls
nometnēs, māmiņu skolā. Bez vietējiem
entuziastiem, aktīvajiem iedzīvotājiem
šīs aktivitātes nevarētu norisināties tik
sekmīgi.
Teksts – Zane Eglīte,
Skrundas novada pašvaldības
Tūrisma un uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītāja
Foto – Aivita Staņeviča

Visa pamatā būs savstarpēja vienošanās
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risinājumu, kas pieņemams pašvaldībai
un iedzīvotājiem. Paralēli Aizsardzības
ministrija turpina darbu pie poligonam
“Mežaine” pieguļošo AS “Latvijas valsts
meži” teritoriju pārņemšanas.
Aizsardzības ministrija ir atvērta sadarbībai ar privāto zemju īpašniekiem
un ir gatava vienoties par koordināciju
attiecībā uz piekļūšanu zemju īpašumiem mācību laikā. Nacionālie bruņotie
spēki ir gatavi nerīkot mācības ar kaujas
munīciju laikā, kad attiecīgajās teritorijās tiek veikti lauku darbi. Kā uzsvēra
Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes
komandieris pulkvedis Andris Rieksts,
prioritāte vienmēr būs cilvēku saimniecība: “Saskaņojot mācības, ņemsim vērā
zemes īpašnieku vēlmes un centīsimies
pielāgoties viņu vajadzībām, un vienoties par abpusēji ērtākiem laikiem”.
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons atkārtoti uzsvēra,
ka galvenais priekšnoteikums labai
sadarbībai ar privātpersonām ir dialogs.
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Konkrētās teritorijās ir jāspēj panākt
pusēm savstarpēji izdevīgu risinājumu.
Savukārt teritorijās, kurās ir iespējams
noteikt un vienoties par ierobežojumiem
nekustamo īpašumu izmantošanai mācību laikā, atsavināšana nav plānota.
Līdz ložu uztvērēja izbūvei Aizsardzības ministrija vēlas vienoties ar
apkārtējo zemju īpašniekiem par šiem
ierobežojumiem, lai mācību laikā spētu
garantēt drošību.
Skrundas novada pašvaldība cer uz
iedzīvotāju sapratni un atsaucību, jo, kā
jau tikšanās laikā augustā minēja aizsardzības ministrs, militāro spēku ienākšana
novada teritorijā nozīmē ienākumus uzņēmējiem un darbavietas iedzīvotājiem.
Tikšanās reizē tika pārrunāta arī
turpmākā sadarbība O. Kalpaka takas
sakārtošanā un pilnveidošanā.
Informāciju sagatavojusi:
Iveta Rozenfelde, Skrundas
novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Iedzīvotāju ievērībai!

Aicinām iedzīvotājus uz laiku uzturā
neizmantot Rudbāržu avota ūdeni. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.
skrunda.lv vai Rudbāržu pakalpojuma
pārvaldes izvietotajiem informatīvajiem
paziņojumiem!

Par atteikšanos
sniegt asenizācijas
pakalpojumus

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka,
sniedzot asenizācijas pakalpojumus, tai
ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas
notekūdeņus, ja tie satur mehāniskus
piemaisījumus lielākus par 50 mm. Šādā
gadījumā klientam ir pienākums iztīrīt
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
no mehāniskajiem piemaisījumiem par
saviem līdzekļiem un paša spēkiem.
SIA “Skrundas komunālā saimniecība”
vēlreiz atgādina, ka notekūdeņi nedrīkst
saturēt arī bīstamas ķīmiskas vielas,
tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli
uzliesmojošas un sprādzienbīstamas
ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus,
piemēram, krāsas, eļļas, taukus, acetonu,
minerālmēslus utt.

Kad tiek pieslēgta
apkure

Pazeminoties diennakts vidējai
gaisa temperatūrai, aktuāls kļūst
jautājums par apkures pieslēgšanu.
Šā gada septembra mēnesī siltums
Skrundas pilsētā ir pieslēgts Skrundas
mūzikas skolai un Skrundas veselības
un sociālās aprūpes centram, bet Rudbāržos - Oskara Kalpaka Rudbāržu
pamatskolai. SIA «SKRUNDAS
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA» atgādina, ka noteikumi par vidējo gaisa
temperatūru +8 grādi trīs diennaktis
pēc kārtas nepastāv un apkure tiek
pieslēgta pēc klientu pieprasījuma.
SIA «SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA» atgādina, ka, lai
daudzdzīvokļu mājai pieslēgtu apkuri,
nepieciešams iesniegt rakstisku iesniegumu, kuru parakstījuši vairākums
(50% + 1 balss) mājas iedzīvotāju. Iesniegumi iesniedzami SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”
Stūra ielā 7, Skrundā.

Par čempionātu
volejbolā vīriešiem

Oktobrī Skrundas vidusskolas sporta zālē sāksies Skrundas novada
atklātais 2018./2019.g. čempionāts
volejbolā vīriešiem. Sacensību izspēles sistēma tiks noteikta pēc pieteiktā
komandu skaita Komandas aicinātas
pieteikties līdz 21. oktobrim, sazinoties ar Skrundas novada sporta
pasākumu organizatori Aivitu Staņeviču tālr.29570360, aivita5@inbox.lv.

Septembris Nīkrāces
jauniešu centrā

Šis septembris Nīkrāces jauniešu
centrā sācies ar pārmaiņām. Ja agrāk
centru varēja apmeklēt jaunieši no 12
gadu vecuma, tad šobrīd aicinām arī
pašus mazākos – skolēnus, kuri tik tikko uzsākuši skolas gaitas un uzzina, kā
tas ir – būt skolēnam? Pārsteidzošākais
ir tas, ka skolēni no 1. līdz 5. klasei ir
aktīvāki par vecāko klašu skolēniem
un jauniešu centru apmeklē skaitliski
vairāk. Tas ir pozitīvi, jo bērnam no
mazotnes ir jāmācās strādāt komandā,
izteikt un argumentēt savu viedokli,
vēlmes, kā arī respektēt gan parējos
bērnus, gan darbiniekus. Nīkrāces
jauniešu centrs aicina bērnus lietderīgi
pavadīt laiku kopā pirmdienās no pl.
14.00 līdz 18.00 Nīkrāces saieta nama
2. stāvā.
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Pagastu ziņas

Nīkrāces pagastā
Nīkrāces pagastā septembra mēnesis ir tikpat krāsains ar darbiem un aktivitātēm
kā šis rudens. Siltais laiks mūs ir lutinājis, un pļaušanas darbi turpinās pat septembrī.
Tika appļautas gan kapsētas, gan pagasta teritorijas zaļā zona. Pirms skolas sākšanās
atkārtoti tika sakārtoti pašvaldības autoceļi. Nīkrāces pagastā stiprās vēja brāzmas
nodarīja nelielus postījumus, bija nogāzti pāris koki. Pagasta iedzīvotājiem bija
pārtraukta elektrības padeve 2,5 stundas.
Septembrī iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā ”Gleznas
enkaustikas tehnikā”. Sadarbībā ar Nīkrāces bibliotēku un Nīkrāces pamatskolu
Dzejas dienās bija iespēja klausīties dzejniekus Hariju un Mārīti Krūzes. Snēpeles
amatierteātris nīkrācniekus priecēja ar jautru spēli vienā cēlienā, izrādot Elizabetes
Haferes lugu ”Kartupeļu talka”.
Šogad skolas pirmā diena notika 3. septembrī. Šī diena bija nozīmīga arī biedrībai „Bites”, jo tika atklāts LEADER un Skrundas novada pašvaldības atbalstītais
projekts „Kāpšanas tornis Nīkrāces pagastā”, kurš ir otrais kāpšanas tornis Latvijā.
Lepojamies ar biedrības „Bites” paveikto! Nīkrāces pamatskola bija viena no tām
Ekoskolām, kura tika apbalvota ar prestižo Zaļā karoga apbalvojumu par aktīvu darbu
vides izglītībā un apkārtējās vides aizsardzībā. Nīkrāces pamatskolā arī šogad turpina
plīvot starptautiskais Zaļais karogs. Lepojamies ar Ekoskolas sasniegumiem! Jau
septīto gadu Vides izglītības fonds īsteno nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana
jūra”. Šīs kampaņas laikā Nīkrāces pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji piedalījās
“Piekrastes Tīrradē”. Pamatskola piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā “Olimpiskajā dienā 2018” ar rīta vingrošanu, kuras mērķis bija dalībniekus
pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi
veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Nīkrāces pamatskolas
skolēni, skolotāji un vecāki turpina piedalīties gan taku skrējienos „Stirnu buks”,
gan pusmaratona skrējienos Latvijā un ārpus tās.
Nīkrācniekiem bija iespēja piedalīties Spēka dienā, kuras mērķis ir rosināt sabiedrību domāt par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī apzināties labas fiziskās
formas nozīmi ikdienas dzīvē. Jau ceturto gadu iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties
Eiropas sporta nedēļā. Tās aktivitātes iesākās ar vingrošanu iestādēs, kurā piedalījās
30 dalībnieki, bet noslēdzās ar veselības vingrošanu, kuru pasniedza veselības sporta
speciālists un piedalījās 10 dalībnieki.
Informāciju apkopoja
Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa
Rudbāržu pagastā
Rudens ir atnācis ar krāsaino lapu paklāju zem kājām. Dārzos krāšņi vēl zied
dālijas. Putni ir aizlidojuši, bet mūsu skolā nav apklusuši bērnu smiekli un čalas.
Skolas telpas šogad apdzīvo pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” daļa bērnu
un darbinieku no Skrundas. Skolas telpās darbojas arī Jaunsardzes un informācijas
centrs. No šīs vietas tiek vadīts viss Kurzemes reģions. Septembrī rosīgi strādājām
pie apkārtnes sakopšanas. Sakopām sanatorijas skolas apkārtni, gan visu nopļaujot,
gan arī tīrot skolas telpas. Pašu spēkiem veicām brīvā dzīvokļa kosmētisko remontu
pagasta mājā “Grenčukrogs”, lai varētu šo dzīvokli piešķirt izīrēšanai. Viens no
plānotajiem lielākajiem darbiem bija Sprīžu kapsētas ieejas un zvanu torņa remonts,
kas tika paveikts.
Informāciju apkopoja
Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Veģe
Raņķu pagastā
Aizvadīta skaista un piedzīvojumiem bagāta vasara, aizvadīts 1. septembris, kad
daudziem rīts sākas ar satraukumu un pirmās skolas dienas satikšanās prieku. Aiz
muguras karstā atvasaras nedēļa, kad raņķenieki devās ekskursijā uz vienu no lielākajām lielogu dzērveņu audzētavām Eiropā, kur iepazinās ar dzērveņu audzēšanu
un mācījās trīs minūtēs izvārīt dzērveņu želeju, apskatīja Edītes Seipules dārzu Dundagā ar brīnumaini lielām hortenzijām un iepazinās ar neskaitāmām ķirbju šķirnēm,
apmeklēja Mārtiņa koka fabriku Vandzenē, kā arī iepazinās ar kazu audzētavu un
našķojās ar kazas piena produkciju.
Netradicionālu dekoru cienītājiem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, kur
mācījās gatavot dārza vāzes un traukus no veciem dvieļiem un rabarberu lapām.
Rudens un ziemas periodā, dažādojot savas prasmes, notiks dažādas radošās darbnīcas, kur mācīsimies gatavot kļavlapu cepures, cept kūkas, gatavot ziepes un daudz
ko citu. Bet tiem, kam tuvs ir teātris, bija iespēja noskatīties Vaiņodes amatierteātra
izrādi “Meklēju omi,…opim”.
Iestājoties rudenim, sākas jaunā pašdarbnieku sezona un aicinām pieteikties
dalībniekus folkloras kopā (vad. Zenta Dene), vokālajā ansamblī (vad. D. Pušīlova),
amatierteātrī (vad. R. Vilmane) un deju kolektīvā. Sīkāka informācija pa t.29359243.
Pārvaldes ēkā ir pabeigta ģimenes ārsta uzgaidāmās telpas siltināšana. Ziedu un
Ventas ielā ir atjaunots asfalts, kā arī Ziedu ielā ir pabeigta grāvju izveide, lai lietus
laikā aizvadītu virszemes ūdeņus.
Kad aukstums un drēgnums sāk par sevi atgādināt katru dienu, dzīvokļos un mājās sākas apkures sezona. Pārliecinieties, vai neesiet aizmirsuši iztīrīt skursteni, lai
ziemu varētu būt drošībā un justies silti! Lai visiem jauks, krāsains un ražīgs rudens!
Informāciju sagatavoja
Raņķu kultūras darba organizatore Dace Pušīlova

P.I. “Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs “
Reģistrācijas Nr.90000015912, ārstniecības iestādes reģ. Nr. 621200010,
Kuldīgas ielā 2, Skrundā, LV – 3326,
tālrunis/fakss –29479547; 63331473; 63331471 , e-pasts skr.vsac@gmail.com

Turpinām piedāvāt veselības aprūpes pakalpojumu

Dienas stacionārs ar nakšņošanu

Dienas stacionārā sniedz ambulatoros medicīnas pakalpojumus neiroloģisko
un iekšķīgo slimību ārstēšanā.
Nodaļā diennakti tiek nodrošināta nepārtraukta medicīniskā aprūpe un uzraudzība.
Iestāšanās nodaļā ar ģimenes ārsta nosūtījumu.
Pakalpojuma kopējās izmaksas EUR 9,96 – EUR 12,81 par diennakti.
(No pacienta iemaksas EUR 7,11 atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas: personas
ar 1. grupas invaliditāti, personas ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu, politiski represētās personas u.c. Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. pantā
noteiktās personu grupas.)
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa t. 29479547 (direktore Guntra Neilande).
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Attīstības nodaļas informācija par vasaras
sezonā paveikto

Skrundas novada pašvaldība ir parakstījusi partnerības līgumus un uzsākusi vairāku Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu
īstenošanu.
Projekta LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!” mērķis ir piesārņotu
teritoriju un degradētu objektu sakārtošana 9 sadarbības partneru teritorijās Latvijā
un Lietuvā. Skrundas novada pašvaldība par projekta līdzekļiem sakārtos degradēto
teritoriju (11,34 ha) Kalna ielā 17, Skrundā, kur tiks aizvākti sadzīves atkritumi,
būvgruži, veidots reljefs un iztīrīts esošais grāvis, kas nodrošinās efektīvu lietusūdens
novadīšanu no zemesgabala. Darbus veic SIA “Baltijas būve”, būvuzraudzību
objektā nodrošina SIA “PBT”. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 70 632,18 EUR, no
tām 40 487,15 EUR ir programmas attiecināmās izmaksas. Neattiecināmo izmaksu
segšanai pašvaldība izmantos aizņēmumu no Valsts kases.
Projekta LLI-293 “Apmeklē Ventas upi” mērķis ir palielināt nakšņojošo tūristu
skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai veicinātu Ventas upes
pievilcību, tādējādi palielinot tūristu interesi un informētību par projektā iesaistīto
partneru reģioniem. Skrundas novada pašvaldība no projekta līdzekļiem iegādāsies
izstāžu mēbeles topošā tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām, izbūvēs vides objektu Ventas kalnā, kā arī iegādāsies interaktīvo āra stendu, kuru plānots
izvietot Skrundas tirgus teritorijā Ventas ielā 14. Interaktīvajā stendā iedzīvotājiem
un tūristiem būs pieejama informācija par Skrundas novada apskates objektiem,
vietējiem mājražotājiem un cita ar tūrismu un uzņēmējdarbību saistīta informācija.
Pašvaldības izmaksas projektā sastāda 46 741,68 EUR, no kurām 85% jeb 39 730,42
EUR līdzfinansē programma, 5% jeb 2337,08 EUR ir pašvaldībai piešķirtā valsts
budžeta dotācija, bet pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 4674,18 EUR.
Projekts LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”. Šajā projektā Skrundas novada pašvaldība ir ieplānojusi 3
āra video kameru un ar to uzstādīšanu saistītā aprīkojuma iegādi. Kameras paredzēts
izvietot Liepājas, Ventas un Raiņa ielā un saslēgt vienotā sistēmā, lai tiesībsargājošās
institūcijas varētu operatīvi apmainīties ar svarīgu informāciju noziedzīgu nodarījumu
apkarošanā.
Jūlija beigās pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par iesniegtā
projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada
Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastā” apstiprināšanu. Projekta
mērķis - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta kopējās izmaksas 1 412 861,94 EUR, no kurām programmas finansējums sastāda 1 120 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma daļas segšanai
pašvaldība izmantos aizņēmumu no Valsts kases.
Projektā paredzēta šādu grants ceļu pārbūve 15 km garumā:
1. Autoceļa 6229A002 “Klūgas ‐ Pikuļi- Jaunmuiža”, Skrundas pagastā, 4,8 km
pārbūve;
2. Autoceļa 6282B009 “Zaļumi ‐ Nomaļi”, Rudbāržu pagastā, 2,8 km pārbūve;
3. Autoceļa 6268A001 “Nīkrāce ‐ Priežukrogs”, Nīkrāces pagastā, 6,5 km pārbūve;
4. Autoceļa 6278B001 “Gulbji ‐ Priednieki”, Raņķu pagastā, 0,9 km pārbūve.
Veicot pārrunas ar būvuzņēmējiem SIA “Ceļu būvnieks”, PS “Ceļu būvnieks CT”
un SIA “A-Land”, nolemts, ka šoruden garajos ceļu posmos ceļa klātnes darbi netiks
uzsākti, aktīvi būvdarbi tiks uzsākti pavasarī. Šobrīd objektos tiek veikti trases nospraušanas darbi. Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā darbi varētu notikt Raņķu pagasta
ceļā Gulbji-Priednieki.
Augusta beigās pabeigta projekta Kāpšanas torņa būvniecība Dārza ielā 3, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā realizācija. Projekta ieviesējs – Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “Bites”. Projekta rezultātā uzbūvēts kāpšanas tornis un
iegādāts nepieciešamais ekipējums. Kopējās izmaksas 55 389,52 EUR, programmas
finansējums 38 733,26 EUR.

Turpinās Pastaigu takas turpinājuma izbūve Saldus ielā 23 (t.s. Ventas kalnā).
Pirmajā darbu etapā izveidots labiekārtojums - “Sajūtu taka”, grila un ugunskura vieta, novietots galds ar soliem, atkritumu urnas. Otrajā darbu etapā šobrīd
tiek veidoti gājēju celiņi pa kalna perimetru, objektā uzstādīts āra fotorāmis un
atpūtas soliņi. Paralēli tiek veikta arī apgaismojuma izbūve. Kopējās projekta
izmaksas 19 983 EUR, un tās tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Augusta beigās Skrundas vidusskolā tika pabeigta projekta Skrundas vidusskolas
iekštelpu pārbūve pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām realizācija. Projekta
rezultātā Skrundas vidusskolas divas klases pielāgotas sešgadīgo bērnu apmācībai,
pielāgots arī sanitārais mezgls un izremontēta daļa no kopējā gaiteņa. Septembra
sākumā telpas apsekoja arī Veselības inspekcijas higiēnas ārste, un pašvaldība saņēma pozitīvu novērtējumu par higiēnas prasību ievērošanu pirmsskolas izglītības
programmas apguvei pielāgotajās telpās. Projekta kopējās izmaksas 24 139,50 EUR,
finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Turpinās arī būvprojekta “Pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēkas
(kadastra apzīmējums 6209 003 0106 001) pārbūve, palīgēku (kadastra apzīmējumi
6209 003 0106 002; 6209 003 0106 005) nojaukšana un palīgēku būvniecība Saldus
ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā” izstrāde. Šobrīd notiek būvprojekta ekspertīze,
pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tas tiks nodots akceptēšanai Skrundas novada
būvvaldē. Būvniecību plānots uzsākt tuvāko mēnešu laikā. Šim mērķim pašvaldība
ir uzņēmusies kredītsaistības vairāk nekā 2,7 miljonu apmērā. Projekta rezultātā ēka
tiks pārbūvēta, lai tā atbilstu būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām, tostarp
attiecībā uz vides pieejamību, atbilstošu telpu kvadratūru uz vienu izglītojamo, ēkas
energofektivitāti. Pārbūves rezultātā tiks izveidota 1 papildu grupa, izbūvēta multifunkcionāla zāle (līdz 100 pers.), izveidoti arī papildu kabineti, piemēram, logopēdam,
arhīva telpa, pilnībā pārbūvēts virtuves bloks. Projektā risināts arī labiekārtojums
– jauni rotaļu laukumi atbilstoši bērnu vecumiem, āra nojume, palīgēku pārbūve.
Noslēgts līgums par novadgrāvja tīrīšanu posmā no ūdensteces Garūdene līdz
Cērpiņu ūdens ņemšanas vietai Skrundā, aptuveni 1 km garumā. Darbus veiks SIA
“Urbumiņš pluss”. Līgumcena 7800 bez PVN.
Notiek aktīvi būvdarbi objektā “Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā.
1. un 2. kārta”. Projekta rezultātā esošais tirgus laukums tiks paplašināts, uz tā tiks
izvietoti jūras tipa konteineri, kas būs pārbūvēti par tirdzniecības vietām. Projekta
ietvaros tiks izgatavoti arī tirdzniecības galdi. Darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras
rezultātiem veic SIA “Pretpils”. Līgumcena 340 097 bez PVN.
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Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
6/2018 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 ,,Skrundas novada pašvaldības 2018. gada
budžets””.
Dome piešķīra pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas
statusu šādām Skrundas novada teritorijā esošām ūdensnotekām ar šādiem
ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatora
kodiem 36581:17; 36581:18; 36581:19;
36581:16, 36581:20.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
7/2018 “Grozījums Skrundas novada
pašvaldības 2012. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 ,,Bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Skrundas novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota

pirmsskolas izglītības programma””.
Dome apstiprināja Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Uz pieciem gadiem biedrības darbības nodrošināšanai dome nolēma
nodot biedrībai „Ventas krasti” (reģ.
Nr. 40008074188, adrese: Kalēju iela
4, Skrunda, Skrundas novads) minētajā
adresē bezatlīdzības lietošanā telpu
2. stāvā (kopējā platība 32 m2).
Dome nolēma uzņemt bilancē par
kadastrālo vērtību un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli
Pērkona iela 11-12, Skrundā.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu par nekustamā īpašuma
„Kužiki” Nīkrāces pagastā zemes vienības sadalīšanai un piešķīra atdalāmai
zemes vienībai 7,0 ha platībā nosaukumu
„Jaunkužiki”. Zemes vienības lietošanas

mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma atstāt paliekošai zemes
vienībai 39,7 ha platībā nosaukumu
„Kužiki”. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Karpas” Nīkrāces pagastā
un atdalāmai zemes vienībai 11,7 ha
platībā piešķīra jaunu nosaukumu
„Jaunaudzes”. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0201 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Dome nolēma sadalīt nekustamo
īpašumu „Zemturi” Raņķu pagastā un
atdalāmai zemes vienībai 2,8 ha platībā
piešķīra jaunu nosaukumu „Mežturi”.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0201
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma anulēt vienai personai
deklarēto dzīvesvietu Skrundas pagastā.

Skrundas vidusskola ziņo

Jaunais mācību gads Skrundas vidusskolā sākās 3. septembrī ar Zinību
dienu. Skolā 2018./2019.m.g. mācās
348 audzēkņi, strādā 44 pedagogi un
23 tehniskie darbinieki. Skolā darbu uzsākusi vispārējās pirmsskolas
izglītības grupiņa “Mākonīši” ar 22
audzēkņiem. Šajā mācību gadā skolā
ir atvērtas jaunas speciālās izglītības
programmas gan pirmsskolā izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, gan pamatskolā papildus
speciālās izglītības programmai ar
mācīšanās traucējumiem nākušas klāt
divas speciālās izglītības programmas
- viena programma ar valodas traucējumiem, otra ar garīgās attīstības
traucējumiem.
Vasarā skolotāji pilnveidojuši savas profesionālās zināšanas dažādos
tālākizglītības kursos, konferencēs un
semināros. Sveicam arī mūsu skolotājas
Ivetu Labunsku un Inesi Pickaini, kas
piedalījās Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz
skatuves” 8. septembrī Jelgavā un ieguva
1. vietu. Nacionālā konkursa uzvarētājas

ir izcīnījušas tiesības pārstāvēt valsti
Eiropas “Zinātne uz skatuves” festivālā
2019. gadā Portugālē.
Skrundas vidusskolas skolēni iesaistījušies programmā “Latvijas skolas
soma”. Šī programma ir Latvijas valsts
simtgades dāvana Latvijas skolēniem,
kas paredz bezmaksas kultūras un
izglītojošu pasākumu apmeklēšanu (teātri, izstādes, koncerti, muzeji u.c.). 6.
septembrī 12 Skrundas novada skolēni
(8 Skrundas vsk. skolēni) baudīja šīs
programmas atklāšanas koncertu arēnā
Rīga, kurā piedalījās Latvijā populāri
skatuves mākslinieki.
Dzejas dienā skolēni piedalījās akcijā
“Dzeja uz trotuāra”. Šī gada tēma “Es.
Ģimene. Latvija.” 4.b klases skolēni
apmeklēja bērnu bibliotēkas pasākumu.
No 25. septembra pirmsskolas grupas
“Mākonīši” bērni sāka apgūt DŽIMBAS
DROŠĪBAS PROGRAMMU. Tas ir 9
nodarbību cikls, kuru mērķis ir izglītot
bērnus un vecākus, lai mazinātu vardarbības risku. Rezultātā bērni spēs atpazīt
bīstamas un personīgo drošību apdraudošas situācijas. Zinās, kā sevi aizstāvēt

un lūgt pieaugušo palīdzību.
Svinīgā sarīkojumā 19. septembrī
Globālajā Viroterapijas vēža klīnikā
(Global Virotherapy Cancer Clinic) tika
pasniegtas “Rigvir” grupas stipendijas.
Tās saņēma 12. klašu skolēni no visas
Latvijas, kuri savu nākotni vēlas saistīt
ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju. 2018./2019.
mācību gadā “Rigvir” grupas stipendiju
Skrundas vidusskolā saņems Annija
Kliemane. Kopā Latvijā - 14 skolēni.
Visu mācību gadu katrs jaunietis saņems
ikmēneša stipendiju 675 eiro. Esam lepni
par Anniju!
21. septembrī notika “Olimpiskās
dienas 2018” kopīgā vingrošanas stunda
“Nāc un vingro!” pirmsskolas un 1.-6.
klašu audzēkņiem. Skolēni iepazinās
arī ar tenisa vēsturi un slavenākajiem
tenisistiem Latvijā un pasaulē. Lai veiksmīgs mācību gads skolēniem, vecākiem
un pedagogiem!
Informāciju apkopoja Skrundas
vidusskolas direktora vietniece
Inguna Berga

Traktora T40AM izsole
SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA” 2018. gada 23. oktobrī
pl. 13.00 Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas
novadā, rīko traktora T40AM izsoli.
Traktors apskatāms SIA „SKRUNDAS
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, par
laiku vienojoties pa t. 29120097. Izsolei jāreģistrējas līdz 2018. gada 23.
oktobrim pl. 11.00. Izsoles sākumcena
– EUR 1220,00 (viens tūkstotis divi
simti divdesmit euro, 00 centi), tai skaitā
21% PVN.

Automašīnas VW Crafter izsole
SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA” 2018. gada 23. oktobrī pl. 15.00 Stūra ielā 7, Skrundā,
Skrundas novadā, rīko automašīnas
VW Crafter izsoli. Automašīna apskatāma SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”, par laiku vienojoties
pa t. 29120097. Izsolei jāreģistrējas līdz
2018. gada 23. oktobrim plkst. 11.00.
Izsoles sākumcena – EUR 3220,00 (trīs
tūkstoši divi simti divdesmit euro, 00
centi), tai skaitā 21% PVN.

Autoceļu uzturēšana
SIA «SKRUNDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA» šā gada septembra
mēnesī ir uzsākusi un līdz gada beigām
vēl turpinās novadgrāvju atjaunošanas
darbus uz Skrundas novada pašvaldības
autoceļa Lapsas–Pumpuri, kur kopumā
paredzēts atjaunot novadgrāvjus 2,6 km
garā ceļa posmā.
Ceļa uzturēšanai vissvarīgākais ir
ūdens novadīšanas nodrošināšana. Tas
nozīmē, ka svarīgi ir iztīrīt grāvjus un
noņemt apaugumu.

Skrundas komunālās saimniecības ziņas

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APRŪPES NAMS “VALTAIĶI”
MEKLĒ SOCIĀLO DARBINIEKU UZ 0,5 SLODZI

Galvenie darba pienākumi:
Palīdzēt risināt sociālās un sadzīves personiskās problēmas, pētot klientu vēlmes, klientu personību un psiholoģiskās īpatnības, novērtējot situāciju, klientu prasību un vēlmju atbilstību realitātei; veikt sociālā gadījuma intervenci un
vadīšanu, sociālo problēmu risināšanu, resursu apzināšanu un piesaistīšanu; sniegt klientam psihosociālu palīdzību un
atbalstu; veidot klientu personas un sociālās lietas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; nodrošināt radošu
profesionālo lomu izmantošanu.
Prasības:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai kariatīvajā sociālajā darbā; labas komunikācijas un sadarbības prasmes; profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu un profesionālās darbības metožu
un paņēmienu pārzināšana; valsts valodas prasme C1 līmenī; vēlama viena gada pieredze profesijā.
Piedāvājam:
Puslodzes darbu uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku 3 mēneši); algu (bruto): 705 EUR (par 1 slodzi); sociālās
garantijas.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.10.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu: valtaiki@
skrunda.lv ar norādi “Sociālais darbinieks”. Tālrunis uzziņām: 26114629.
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APRŪPES NAMS “VALTAIĶI” MEKLĒ MALKAS APKURES/ KRĀŠŅU
KURINĀTĀJU UZ PILNU SLODZI
Piedāvājam:
Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku 3 mēneši); algu (bruto): 430,00 EUR (par 1 slodzi);
sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli līdz 10.10.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu valtaiki@skrunda.lv ar norādi “Apkures/krāšņu
kurinātājs”. Tālrunis uzziņām: 26114629.
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Nepieskatīti dzīvnieki
5. septembrī saņemta sūdzība par Rudbāržos klaiņojošu suni, kas apdraud iedzīvotājus. 11. septembrī ziņots par klaiņojošiem kaķiem Raiņa ielā. 1. oktobrī ar
dzīvnieku patversmes darbinieku palīdzību no Raņķu pagasta Smilgām tiek evakuēts
klaiņojošs suns, kurš vairākkārt ir uzbrucis riteņbraucējiem.
Nekopj īpašumus
Septembrī ziņots par vairākām teritorijām, kurās nav nopļauta zāle, īpašnieki
noskaidroti un brīdināti, dažiem ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta.
Atrod lietas
5. septembrī atrasti dokumenti – tie atdoti īpašniekam. Ja tiek atrastas citu nozaudētas mantas vai dokumenti, iesākām tos nest uz policiju, nevis izziņot sociālajos
tīklos, jo policijai ir lielāka iespēja noskaidrot īpašnieku.
Pazaudē lietas
5. septembrī pie veikala “Elvi” pazaudēts naudas maks.
Sadarbojas ar citiem dienestiem
6. septembrī palīdzēts sociālajam dienestam apciemot kādu ģimeni. 12. septembrī
palīdzēts Valsts policijai meklēt pazudušu cilvēku. Palīdzēts VP meklēt arī kādu
agresīvu autovadītāju. 26. septembrī tika pieņemts un pārsūtīts Valsts policijai kādas
personas iesniegums par mobilā tālruņa zādzību Skrundā.
Nelegāli atkritumi
6. septembrī saņemta informācija par mežā izmestiem atkritumiem – vieta apskatīta.
Lieto alkoholu
Ne vienam vien iedzīvotājam arī septembrī aizrādīts par alkohola lietošanu
sabiedriskā vietā vai atrašanos pārmērīgi lielā alkohola reibumā sabiedriskā vietā.
18. septembrī tika ziņots par vīrieti reibumā, kurš Skrundā gulēja Raiņa ielas grāvī.
Viņš nogādāts iecirknī, bet tā kā nepakļāvās prasībām – par to sākta administratīvā
lietvedība. 28. septembrī saņemta informācija par piedzērušos vīrieti pie kafejnīcas
“Jumis”. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka minētā persona nespēj patstāvīgi
pārvietoties un ir evakuējama no sabiedriskas vietas.
Palīdz nelaimē
13. septembrī kundze gados netika dzīvoklī, jo sabojājusies atslēga. Policijai
izdevās iekļūt pa atvērtu otrā stāva logu un durvis atslēgt no iekšpuses. Sazvanīti
tuvinieki, kuri solīja atslēgu nomainīt.
Nepatiesi fakti
Pieņemts iesniegums par nepatiesu faktu publicēšanu sociālajos tīklos – tas
nodots VP.
Brauc reibumā
19. septembrī O. Kalpaka un Saldus ielas krustojumā tika apturēta automašīna
“Audi”, kuras vadītājs bija reibumā un bez tiesībām. Lieta nodota VP. 22. septembrī
ap trijiem Rudbāržos satiksmes negadījums – ar BMW avarējis vīrietis reibumā.
Izskata sūdzības
Saņemta sūdzība par ugunskura dūmiem Lielajā ielā – izteikts aizrādījums. 20.
septembrī kāds neadekvāti uzvedies kafejnīcā “Jumis”. 28. septembrī saņemta
informācija par beigtām zivīm dīķī Raņķu pagastā pie Mežaines. Uz notikuma
vietu izbrauca Valsts vides dienesta darbinieks, taču nekāds piesārņojums netika
konstatēts. Visdrīzāk šīs zivis bija atvestas kā barība minētā dīķa zivīm, taču pie
pārvietošanas gājušas bojā.
Nodrošina kārtību
22. septembrī Rudbāržos notika skolas salidojums, pārkāpumu nebija.
Nesaskaņas
25. septembrī Skrundā, Kalēju ielā, kādā dzīvoklī radušās nesaskaņas iedzeršanas
laikā. 1. oktobrī ģimenes konflikts Skrundā, Bērzu ielā. Nepiederošā persona tika
izraidīta no dzīvokļa.
Par notikumiem ziņoja Skrundas novada pašvaldības vecākais inspektors
Normunds Eihe
Informāciju apstrādāja Ieva Benefelde

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību
motivācijas palielināšanai
Skrundas novada pašvaldība aicina
jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes
iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu
fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu,
viņu mācību motivācijas palielināšana
un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek
Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros
iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas
īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 25.
oktobrim.
Šādi jauniešu projektu konkursi turpmāk notiks divas reizes gadā līdz 2022.
gadam, un tos organizēs pašvaldības,
kuras iesaistījušās projektā “PuMPuRS”.
Šoruden šo iespēju izmanto 39 Latvijas
pašvaldības.
Skrundas novada pašvaldība izsludina
Skrundas novada pašvaldības jauniešu

iniciatīvu projektu konkursu.Vairāk par
konkursa mērķiem www.skrunda.lv
Projekta iesniegšanas termiņš ir
līdz 2018. gada 25 .oktobrim pl. 17.00
Skrundas novada pašvaldībā Raiņa ielā
11, Skrundā. Rezultāti tiks rakstiski
paziņoti līdz 2018. gada 12. novembrim. 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. Vairāk informācijas par
projektu: www.pumpurs.lv.
Informāciju sagatavoja:
Skrundas novada pašvaldības
projektu speciāliste: Kristīne
Vērdiņa – Jackeviča

PAZIŅOJUMS
Pamatojoties uz noslēgto dabas gāzes tirdzniecības līgumu ar AS
“LATVENERGO” un Skrundas novada domes sēdes protokolu Nr. 11,
2.§, informējam Skrundas pilsētas un Rudbāržu ciema siltumenerģijas
patērētājus, ka:
SILTUMENERĢIJAS APGĀDES TARIFS, SĀKOT AR 01.09.2018.
SKRUNDĀ: 69,37 EUR/MWh
RUDBĀRŽOS: 62,92 EUR/MWh
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www.skrunda.lv

Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātes, plānotie notikumi

Katru trešdienas rītu no pl. 10.00 pie
mums rosās māmiņas. Tematiski katru
reizi apgūstam dažādas prasmes. Paralēli
Māmiņu skolas rosībai norisinās fizioterapeites Līgas Sprūdes konsultācijas un
nodarbības (par dalību konsultācijās un
nodarbībās lūdzam sazināties ar speciālisti personiski (t. 29776402).
Nedēļa no 8. oktobra paies vilcienu
zīmē - gatavosim dekoriņus un nieciņus,
lai pārsteigtu savus viesus - 12. oktobrī
Brocēnu novada bērni, kuri nekad nav
ceļojuši ar vilcienu, dosies maršrutā
Rudbāržu bibliotēka

Līdz 10. oktobrim fotogrāfiju izstāde
„Latvijas ainavas” no H. Krūzes kolekcijas.
Līdz 15. oktobrim grāmatu izstāde
„Rakstniekam Albertam Belam - 80”.
12. oktobrī pl. 16.00 senioru pasākumā Rudbāržu kultūras namā bibliotēka
piedāvā iepazīties ar novadpētniecības
materiālu izstādi „Rudbārži vēsturē” .

Raņķu bibliotēka

Līdz 31. oktobrim Aivara Vētrāja
fotogrāfiju izstāde “Dzelzceļa ielas
impresijas”.

Nīkrāces bibliotēka

Brocēni- Skrunda. Lai bērnu ceļojumu
paspilgtinātu, sirsnīgi sagaidīsim savus
draugus.
9. oktobrī pl. 15.00 Elmārs Kaminskis
turpina īstenot savu iniciatīvas projektu
“Gatavo kopā ar Elmāru!” un aicina
ikvienu kopā pagatavot ko gardu, šādi
mācoties darboties komandā un uzlabojot savas prasmes gatavot.
Sadarbībā ar Skrundas pilsētas bērnu
bibliotēku 26.oktobrī pl. 17.00 aicinām
kopā ar Latvijas slavenāko spoku stāstu
ķērāju “ieslodzīt” īpašā grāmatā mūsu

Bibliotēku ziņas oktobrim
Līdz 31. oktobrim enkaustikas nodarbībās veidoto darbu izstāde.

novada spoku stāstus. Vairāk informācijas gūsti, dodoties uz bibliotēku
pie grāmatu fejām. Tur arī uzzināsi,
kā iegūt īpašo ielūgumu - ieejas biļeti
pasākumam “Gribi tici, gribi ne!”. Par
godu pasākumam visas nedēļas garumā
gatavosim dekorācijas.
Seko Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
aktualitātēm:

Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
Instagram: @SkrundasJC!
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu
speciāliste Baiba Eversone

li literārs pasākums “Dzīve bez sāpēm’’ .

Skrundas bērnu bibliotēka

Antuļu bibliotēka

Līdz 13. oktobrim bērnu zīmējumu
izstāde.
No 15. līdz 31. oktobrim jaunmuižnieces Renātes Mihailovas darināto kartīšu
izstāde.
25. oktobrī tikšanās ar Latvijas Nacionālā teātra dziedošajiem aktieriem Ditu
Lūriņu-Eglienu un Mārtiņu Eglienu.
Pasākums notiks Jaunmuižas pamatskolas zālē.

Skrundas pilsētas bibliotēka

9. oktobrī pl. 16.00 izglītojošs muzikā-

11. oktobrī pl. 11.15 Skrundas vidusskolas zālē tikšanās ar rakstnieci un
dzejnieci Inesi Zanderi.
No 15. oktobra līdz 8. novembrim
ietērpsim svētku rotā bibliotēku, piedaloties radošajās darbnīcās „100 stiprie vārdi
Latvijai”.
26. oktobrī pl. 17.00 Spoku stāstu vakars Skrundas novada multifunkcionālajā
jaunatnes iniciatīvu centrā.
18. oktobrī visas Skrundas novada
bibliotēkas slēgtas. Mācību seminārs
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā.

Rally Liepāja posma laikā ierobežojumi arī Skrundas novadā

No 12. līdz 14. oktobrim jau sesto reizi Eiropas ātrākās rallija ekipāžas ieradīsies Latvijā, lai cīnītos par 2018. gada FIA Eiropas rallija
čempionāta posma Rally Liepāja uzvarētāja godu. Liepājas un tās
apkārtnē esošo Aizputes, Durbes, Kuldīgas, Priekules un Skrundas
novadu ceļos norisināsies Eiropas čempionāta sezonas noslēdzošais
posms. Rallija norises šogad būs sastopamas arī Skrundas novadā, kad
sestdien, 13. oktobrī, daļa no 21,95 km garā ātrumposma SS2/SS5 tiks
sarīkots Sieksātes pusē. Skrundas novadā paredzēto ātrumposmu rallija
ekipāžas izbrauks divas reizes – no sākuma plkst. 10.30 un tad plkst.
16.15, bet iedzīvotājiem norādītais ceļa posms tiks slēgts no plkst. 9.10
līdz plkst. 18.00. Rally Liepāja apmeklētājus lūdzam ievērot, ka starp
divu ātrumposmu norisi atvērtajos ceļu posmos satikmes tiks organizēta
TIKAI ātrumposma norises virzienā, no starta uz finišu!
Vairāk informācijas - Kaspars Ērkulis, t.26431347, e-pasts info@
raevents.lv. Plašāka informācija par Rally Liepāja www.lvrally.com.

Oktobra sākumā Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi atklāj
2018./2019. gada sezonu
Aicinām pievienoties ikvienu, kam patīk dziesma, deja, māksla un radītprieks!

Skrundas kultūras nams
KOLEKTĪVS

DIENA

LAIKS

VIETA

VADĪTĀJS

Bērnu vokālais ansamblis

Otrdiena

Bērnu deju kolektīvs JAUTRAIS DANCIS

Pirmdiena
Piektdiena

17.30

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

17.00;18.00
17.00;18.00

Lielā zāle

Liene Krūmiņa

Jauniešu deju kolektīvs TIKAI TĀ!

Piektdiena

19.00

Lielā zāle

Dita Ņuņēvica

Senioru deju kolektīvs  VIRŠI

Otrdiena

19.00

Lielā zāle

Dita Ņuņēvica

Sieviešu vokālais ansamblis ROMANCE

Pirmdiena

18.00

Mazā zāle

Guna Jaunzeme

Vīru vokālais ansamblis VECIE ZĒNI

Ceturtdiena

18.00

Saimes istaba

Viesturs Meļķis

Sieviešu koris  SONANTE

Pirmdiena

19.00

Lielā zāle

Laimdota Mūrniece

16.00 16.00

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

Senioru koris NOVAKARS

Otrdiena
Piektdiena

Amatierteātris SAAN

Trešdiena

18.30

Lielā zāle

Aldis Zalgauckis

Jauniešu amatierteātris

Pirmdiena

Pēc vienošanās

Lielā zāle

Anna Bivbāne

no 11.00

3.stāva studija

Anna Skarpa

Pēc vienošanās

Lielā zāle

Guna Jaunzeme

3.stāva zāle

Levita Tuleiko

Skrundas audējas
Bērnu popgrupa BUMS
Levitas Tuleiko MODES DEJU STUDIJAS
grupas:
1.– 4. klase
5.– 9. klase
Pirmsskolas vecums (5-6 g.)
VINGROŠANA
ESENCES

Katru darba
dienu
Trešdiena
Pirmdiena

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Rudbārži
Amatierteātris SPĒLMAŅI

Pirmdiena
Ceturtdiena

19.00

Rudbāržu k/n zāle

Mirdza Pilskunga

Folkloras kopa KAMENĪTE

Otrdiena

18.00

Rudbāržu k/n zāle

Zenta Dene

Raņķu folkloras kopa

Trešdiena

16.00

Pasākumu zāle

Zenta Dene

Amatierteātris

Pirmdiena
Trešdiena

18.00

Pasākumu zāle

Raimonda Vilmane

Raņķi
Nīkrāce
Nīkrāces amatierteātris BRINIDA

Pirmdiena

19.00

Nīkrāces atpūtas centrs

Inga Ezeriete

Nīkrāces sieviešu ansamblis DIANTUS

Ceturtdiena

18.00

Nīkrāces atpūtas centrs

Sarmīte Pavilaite

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.

2018. gada 5. oktobris

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 1. oktobra sezonu atsāk Skrundas Dāmu klubiņš un savā pulkā gaida
jaunas, ar vēlmi darboties piepildītas dāmas.
No 3. oktobra Skrundas kultūras nama mazajā zālē katru trešdienu vingrošana. Nodarbības ir bez maksas.
10. oktobrī pl. 16.00 Skrundas k/n animācijas filma „Lino piedzīvojumi
ar deviņām dzīvībām”. Ieeja: 1,00 EUR. Pl. 18.00 latviešu režisora Andreja
Ēķa filma “Blēži“. Ieeja: 3,00 EUR.
12. oktobrī pl. 14.00 Skolotāju dienai veltīts pasākums Skrundas kultūras
nama mazajā zālē.
22. oktobrī pl. 16.00 Skrundas k/n animācijas filma „Alu cilvēks”. Ieeja:
1,00 EUR. Pl. 18.00 latviešu spēlfilma “Bille“. Filma visai ģimenei - pēc
rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā romāna “Bille” motīviem. Ieeja: 3,00 EUR
26. oktobrī pl. 19.00 Skrundas kultūras namā viesosies “Pannas Teātris”
ar stand-up komēdiju “MAČO” (vīrišķības tests divās daļās). Skrundā Mačo
lomā iejutīsies aktieris Ainārs Ančevskis. Biļešu cenas: iepriekšpārdošanā
Skrundas bērnu bibliotēkā, “Biļešu paradīzes” kasēs un https://www.bilesuparadize.lv/lv/ - 8,00; 10,00 EUR, pasākuma dienā – 10,00; 12,00 EUR.
27. oktobrī pl. 21.00 Skrundas kultūras namā Muzikanti ielūdz uz nakts
balli „SATIKŠANĀS SKRUNDĀ!”. Ballē spēlēs grupas „Neoplāns”
(Aizpute), „Vēja appūstie” (Durbe), Artis Arājs (Jūrkalne), Ainars Dūdiņš
(Jūrkalne) un DJ Matīss (Aizpute). Ieejas maksa – 5,00 EUR. Galdiņus
rezervēt pa t. 63331556.
27. oktobrī pl. 10.00 Skrundas kultūras namā notiks individuālās sacensības kāršu spēlē “Zole”.

Rudbāržos

6. oktobrī RUDENS TIRGUS Rudbāržos! No pl. 9.00 pie Rudbāržu
kultūras nama visi aicināti pirkt un pārdot, kopā ar jauniešiem darboties
aktivitāšu teltī, izmēģināt veiksmi “Laimes akā”, cienāties ar rudens zupu un
lustēties kopā ar muzikanti Sanitu Bušmu. Aicinām amatniekus, zemniekus
un individuālos uzņēmējus piedalīties gadatirgū ar savu produkciju, piesakoties pa t. 29578722.
8. oktobrī pl. 18.30 Rudbāržu sporta zāles Jauniešu klubiņa telpās Aktīvo
meiteņu apvienībā veidosim brošiņas.
12. oktobrī pl. 16.00 Rudbāržu kultūras namā senioru pēcpusdiena “Rudenī”.
13. oktobrī pl. 10.00 Rudbāržu sporta zālē Sadraudzības volejbols. Reģistrēšanās no pl. 9.00. Komandā četri dalībnieki. Sīkāka informācija pa tālr.
26261729.
13. oktobrī pl. 16.00 Rudbāržu kultūras namā Vārmes amatierteātra Ā.
Alunāna izrāde “Šneiderienes”. Ieeja – bez maksas.
18. oktobrī no pl. 14.00 līdz 19.00 Jauniešu klubiņā būs iespēja izveidot
katram savu atstarotāju.
Ceturtdienās pl. 19.00 Rudbāržu sporta zālē vingrošana. Vada Inese
Ivāne, dalības maksa 1 EUR.

Raņķos

17. oktobrī pl. 17.00 Raņķu pasākumu zālē radošā pēcpusdiena – Kļavu
lapu cepures. Salasi lielu maisiņu ar skaistām kļavu lapām un iemācies uztaisīt sev cepuri. Sīkāka informācija pa telefonu 29359243.
20. oktobrī pl. 16.00 Raņķu pasākumu zālē pensionāru pēcpusdiena “Ar
gaismu sirdī”. Jauno pensionāru uzņemšana, koncerts un balle kopā ar muzikantu no Jelgavas. Mīļi gaidīti visi pensionāri, līdzi ņemot pašu sarūpētu
cienastu. Sīkāka informācija pa t. 29359243. Pieteikties līdz 12. oktobrim
pagasta pārvaldē.

Nīkrācē

10. oktobrī pl. 8.30 Nīkrāces Veselības punktā pieņems dr. Āboliņš.
13. oktobrī pl. 16.00 Nīkrāces atpūtas centrā senioru pēcpusdiena “Man
patīk rudens...”. Par dalību pasākumā pieteikties pie kultūras darba organizatores Ingas Ezerietes vai pa t.22470402.
14. oktobrī pl. 11.00 Nīkrāces atpūtas centrā sacensības „Zolītē”. Reģistrācija no 10.30.
19. oktobrī balle kopā ar grupu „BrekšiPekši”. Ieejas maksa sportistiem 1,50 EUR, pārējiem 3,00 EUR.
27. oktobrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā radošā darbnīca “Svētku
galda dekori - dāvanas”. Svečturi no burkām, vāzes no pudelēm - krāsosim,
līmēsim un radīsim kopā skaistas lietas. Dalībniekiem pieteikties pie kultūras
darba organizatores Ingas Ezerietes vai pa t.22470402.

7. oktobrī Latvijā un daudzviet pasaulē tiek svinēta Skolotāju
diena. Šī diena ir skaistākie svētki skolotājiem un visiem tiem cilvēkiem, kuri velta savu sirdsdegsmi, pacietību un pašaizliedzību
mūsu bērnu nākotnei.
Sveicam visus novada izglītības jomas darbiniekus un vēlam
radošām idejām un jaunām zināšanām piepildītu mācību gadu!
Vienkārši būt cilvēkam, vienkārši dzīvot.
Lūkoties gaisā, redzēt sauli,
ieraudzīt puķes un naktī zvaigznes.
Uzraudzīt bērnus, smieties,
priecāties,
darīt to, kas sagādā prieku,
sapņot, ļaut vaļu fantāzijai,
būt apmierinātam, - un
tad dzīve kļūst svētki.
/Fils Bosmans/

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo

Septembrī laulības noslēguši četri pāri, kuri mūsu novada muižas izvēlējušies
savam dzīves skaistajam notikumam.
Mūžībā pavadīti 2 mūsu novada iedzīvotāji

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

HERMĪNE ANNA VIDOPSKA

28.10.1924.

05.09.2018.

ANSIS ROĶIS

17.10.1935.

08.09.2018.

