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Labdien, lasītāj!

Gunta Stepanova, Skrundas
novada domes deputāte
Sācies astronomiskais rudens. Par to
vēstī pirmās salnas. Daba kļūst krāšņa ar
tikai rudenim raksturīgo krāsu paleti. Vai
mēs to saskatām, vai gribam saskatīt to
savā darba steigā? Vai mēs esam papriecājušies par Rudbāržu kalna rudenīgo
ainavu? Vai esam aizbraukuši un iepazinuši Raņķos Sudmalnieku birzīti rudens
krāšņumā? Tur vēl iespējams uzspēlēt
lauku boulingu un pārbaudīt veiklību
šķēršļu joslā. Vai esam pastaigājuši gar
Šķērveles krastu Nīkrāces pagastā, un
cik reizes esam izbaudījuši Ventas vienmērīgo plūdumu, ejot Skrundā pa izveidoto Ventas taku? Kāds teiks, ka visu ir
apskatījis, un priecāsies par skaistajām
vietām Skrundas novadā, un ieteiks vēl
ko apskatīt, cits teiks, ka te nekā nav...
Jā, tādi mēs esam, katrs ar savu viedokli,
katrs ar savu redzējumu. Vieni priecājas
par jaunumiem novadā, citi meklē tikai
melnās un pelēkās krāsas. Bet lai kā arī
nebūtu, laiks iet uz priekšu, un mēs tam
līdzi. Nu jau mēnesis pavadīts novada
skolās. Oktobrī tiek atzīmēta Skolotāju
diena. Gribu sveikt visus novada skolotājus viņu profesionālajos svētkos.
Novēlu profesionālu gandarījumu par
paveikto, radošas idejas, aktīvu sadarbību ar kolēģiem, vecākiem un skolēniem.
Īpašu sveicienu gribu nodot PII “Liepziediņš” kolektīvam, jums šis mācību
gads būs jaunu izaicinājumu gads: nu
jau pavisam drīz varēsiet darbu uzsākt
renovētajās telpās, kuras jāiekārto, jāapdzīvo. Tas viss paveicams, sadarbojoties
kolēģiem, vecākiem un pašvaldības
speciālistiem. Lai izdodas pamanīt un
novērtēt to, kas ir izdevies, bet kritiku
izteikt konstruktīvi. Pamanīsim un novērtēsim cits cita izaugsmi, un būsim
drosmīgi teikt labus vārdus!
1. oktobrī tiek svinēta Starptautiskā
senioru diena. Sirsnīgi sveicu visus
novada seniorus, liels paldies jums par
ieguldītajiem darba gadiem, par dzīves
gaitā uzkrātās pieredzes nodošanu
nākamajām paaudzēm, par sniegto
mīlestību mazbērniem. Lai jums stipra
veselība, dzīvesprieks! Paldies jums par
ieguldījumu novada nozīmīgu jautājumu
risināšanā!
Prieks, ka paveikts novadā ir daudz.
Skrundas tirgus laukumā veiksmīgi
darbu uzsācis mājražotāju veikaliņš
“Skrundas klēte”. Mājražotāji popularizē
Skrundas vārdu ar saviem izstrādājumiem. Bērnu vecāki priecājas par rotaļu
laukumu aiz kultūras nama. Aktīvi darbojas Skrundas jauniešu centrs. Paldies
visiem par uzņēmību! Ir vajadzīgs pavisam īss laika sprīdis, lai pamanītu īpašu
cilvēku, nedaudz vairāk, lai novērtētu!
Atrodiet šo mirkli! Lai izdodas pavērties
apkārt un ieraudzīt cilvēkus ar pieredzi
un radošu skatījumu, kuri darbojas kā
iedvesmotāji jaunām idejām un darbiem!
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Pasaules talkas dienā Skrundā stāda rododendrus
21. septembrī visā pasaulē tika
aizvadīta “World Cleanup Day” jeb
Pasaules talkas diena. Visa pasaule
šajā dienā vāca atkritumus un sakopa
apkārtējo vidi, ko Latvija paveica jau
pavasara Lielajā talkā. Tāpēc mūsu
valsts pievienojās ar koku sēšanas
un stādīšanas akciju “Laimes koki”
– lai katra tās ietvaros iesētā sēkla
vai iestādītais koks varētu izaugt par
nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas
līdzsvara atjaunošanā.
Vita Jaunzeme, Lielās talkas vadītāja un organizatore: “Sistemātiski,
organizējot talku jau vairāk nekā 10
gadu garumā, esam nonākuši pie tā, ka
nu jau vairāk varam domāt nevis par
to, kā likvidēt pagātnes sekas, bet gan
raudzīties nākotnē, domājot ne tikai par
Latviju, bet par visu pasauli kopumā.
Tieši pateicoties valsts mēroga talkām un
lielajam sabiedrības atbalstam šai idejai
Baltijas valstīs, aizsākās arī Igaunijas
NVO koordinēta starptautiska kustība
“Let`s Do It World!”, kas 2018. gada 15.
septembrī rīkoja pirmo Pasaules talku,
kurā piedalījās 18 miljoni 157 pasaules
valstu iedzīvotāju. Tas ir milzīgs panākums un Baltijas valstu ieguldījums
visas pasaules nākotnē. Šogad Pasaules
talku organizē Kosova, un mēs vēlam
viņiem veiksmi, darot tik nozīmīgu
darbu. Tāpat mums ir milzīgs prieks par
to, ka Latvijas prezidents Egils Levits ir
pārņēmis Lielās talkas patronāžas stafeti,
un kļuvis par galveno mūsu idejas nesēju
gan Latvijā, gan ārpus tās.”
Šogad Pasaules talka pulcēja 163 valstis. Atbalstot šo aktivitāti, arī Skrundas
novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus

un uzņēmējus piedalīties ar savu rododendra stādu un pasākuma dienā to iestādīt parkā pie Skrundas mūzikas skolas.
Kopumā akcijā piedalījās vairāk nekā
20 talcinieku un tika iestādīti 42 stādi.
Lai pēc labi padarīta darba vēderi
nepaliktu tukši, visi tika pie siltām
pankūkām ar ievārījumu un tēju.
Paldies SIA “Cepliņi” un Stepanovu
ģimenei, “Latvijas aptiekai”, Aināram
Zankovskim, Sebežu ģimenei, z/s
“Valti”, SIA “Bukete”, viesu namam

“Ventas”, “Maija aptiekai”, z/s “Garīkas”, Guntai Embrektei, Ivo Bāram un
Raimondam Ukavicam par dāvinātajiem
rododendru stādiem.
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece pauda gandarījumu
un prieku par paveikto un sacīja, ka ideja
par rododendru parku radusies kādai
skrundeniecei, kas reiz minējusi, ka šeit
esot ļoti piemērota augsne rododendriem. Kā atzina viens no talciniekiem:
“Šī ir lieliska ideja un tai noteikti vaja-

dzētu turpinājumu.”
Skrundas novada pašvaldība pateicas
arī čaklajiem darba rūķiem, kas palīdzēja
sagatavoties, paldies visiem, kas piedalījās stādīšanā! Lai rododendri aug kupli
un zied krāšņi, un priecē skrundeniekus
un pilsētas viesus!

nas vārds, uzvārds, ieņemamais amats
un dzīvesvieta; klāt lūdzam pievienot
rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz
pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.
Pieņemot lēmumu par Goda balvas vai
Pateicības raksta piešķiršanu, tiks vērtēta
kandidāta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, brīvprātīgā iniciatīva; ieguldījums
kultūras, izglītības un saimnieciskajā
darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;

pozitīva novada tēla veidošana un
novada vārda popularizēšana; profesionālā darbība; mūža ieguldījums un īpaši
nopelni; varonība ekstremālās situācijās;
citi īpaši nopelni.
Iesniegtos priekšlikumus par kandidātiem apbalvošanai ar Goda balvu
vai Pateicības rakstu apkopos Skrundas
novada domē. Lēmums par apbalvojumu
piešķiršanu tiks publicēts vietējā laikrakstā. Par to tiks informēti ierosinājuma

iesniedzēji un apbalvojamās personas,
kuras tiks uzaicinātas uz svinīgo apbalvojuma pasniegšanas sarīkojumu.
Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Skrundas novada
pašvaldībā līdz 18. oktobrim. Balvas
pasniegšanas noteikumi un iesnieguma
veidlapa atrodama Skrundas novada
pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.

Teksts - Iveta Rozenfelde,
Skrundas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina pieteikt iedzīvotājus Goda balvas un Pateicības rakstu saņemšanai
Skrundas novada dome LR proklamēšanas gadadienā tradicionāli
piešķirs apbalvojumus - Goda balvas
un Pateicības rakstus.
Apbalvojumu pasniegšanas mērķis ir
rosināt Skrundas novada iedzīvotājus,
iestāžu, uzņēmumu un organizāciju darbiniekus strādāt aktīvi, radoši, iesaistīties
novada sabiedriskās dzīves norisēs, kā
arī dot lielāku ieguldījumu Skrundas novada izaugsmē. Skrundas novada domes
apbalvojums tiek piešķirts fiziskām un
juridiskām personām.
Goda balva un Goda raksts (turpmāk
tekstā Goda balva) ir augstākais Skrundas novada domes apbalvojums, ko
piešķir par sevišķiem nopelniem novada
labā par mūža ieguldījumu darbā un
atbalstu Skrundas novadam.
Pateicības raksts ir Skrundas novada
domes priekšsēdētāja rakstiska pateicība par atbalstu Skrundas novadam, par
sadarbību ar Skrundas novada domi.
Ierosinājumus par Skrundas novada
domes apbalvojuma piešķiršanu var
iesniegt Skrundas novada pašvaldībā.
Izvirzīt personu Skrundas novada domes
apbalvojuma piešķiršanai var jebkura
persona, Skrundas novada domes pakļautībā un pārraudzībā esoša iestāde un
organizācija, citi pilsētā un novadā esošie uzņēmumi, iestādes un institūcijas,
un sabiedriskās organizācijas, Skrundas
novada domes komisijas un komitejas.
Lūdzam, iesniedzot ierosinājumus par
personu apbalvošanu, norādīt apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darba
un dzīves vietu, ieņemamo amatu vai
nodarbošanos; jānorāda arī iesniedzēja
juridiskais statuss vai fiziskās perso-
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Izsolīs nekustamo
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība (Raiņa
iela 11, Skrunda, Skrundas novads),
pamatojoties uz 26.09.2019. domes
lēmumu (prot. 12, 1. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa
“Ceļmalas”- 3, Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā (kadastra numurs:
6282 900 0053) izsoli. Nosacītā cena
EUR 400,00 (četri simti eiro). Izsoles
laiks 05.11.2019. plkst.10.00. Izsoles
vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 04.11.2019.
plkst.16.00. Izsoles veids - mutiska
izsole ar augšupejošu soli.

Kapu būvatkritumi

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” atgādina, ka kapu būvatkritumi (futrāļi, apmales, gruži no būvēšanas laika)
ir jāsavāc un jāaizved pašam īpašniekam,
AIZLIEGTS izmest šos būvatkritumus
pie kapiem esošajā bioloģisko atkritumu
kaudzē vai atkritumu konteinerā!
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Septembris Nīkrāces pagastā

Nīkrāces pagastā septembris ir tikpat krāsains ar darbiem un aktivitātēm kā šis
rudens. Pasaules talkas dienā piedalījāmies rododendru stādīšanā Skrundā, bet
Nīkrāces pagastā stādījām jaunus skaistumkrūmus. Turpinām attīrīt ceļmalas no
aizaugušiem krūmiem. Tiek greiderēti pašvaldības ceļi. Lēnās ir nopļauta Kalpaka
taka un uzlabots segums gājēju laipai pār Koju.
Nīkrāces bibliotēkā septembrī Dzejas dienās viesojās dzejnieks, mūziķis Anrijs
Kārkliņš. Apmeklētājiem bija iespēja iegādāties A. Kārkliņa dzejoļa krājumu “Manis
stādītais desmit koku mežs”. No 1. līdz 30. septembrim bibliotēkā bija skatāma
bērnu zīmējumu izstāde “Šīs vasaras sajūtas”, te lasītājiem ir iespēja iepazīties ar
jaunākajām grāmatām.
No 23. līdz 30. septembrim Nīkrāces pagastā notika Eiropas sporta nedēļa. Tās
mērķis ir veicināt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm un vairot izpratni
par to daudzajām priekšrocībām. Šogad ikvienam tika piedāvāts piedalīties veselības
vingrošanā un nūjošanā.
No 16. septembra ikvienam iedzīvotājam ir iespēja piedalīties intensīvā un
individuālajā treniņā pilates, ko pasniedz trenere Madara Nikāze. Treniņi notiek
pirmdienās un trešdienās pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā.
Nīkrāces sieviešu vokālais ansamblis “Diantus” aicina jaunas dalībnieces.
5. oktobrī ikviens tiek aicināts uz sporta spēlēm „Sports rudenī ” Nīkrāces pagastā. Sportisti varēs pārbaudīt savus spēkus piecos sporta veidos - 100 m skrējienā,
pildbumbas mešanā, tāllēkšanā no vietas, krosā un vīrieši - pievilkties pie stieņa,
bet sievietes - vēdera presē.
Informāciju apkopoja
Nīkrāces pakalpojuma pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa

Tirgus noteikumi

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka no 1. oktobra spēkā
stājušies tirgus noteikumi. Ar tiem var
iepazīties Skrundas komunālās saimniecības mājas lapā www.sks.lv – Pakalpojumi - Tirgus laukuma apsaimniekošana;
pie tirgus administratora; informācijas
un tūrisma centra paviljona logā. Tirgus darba laikā tirgus teritorijā drīkst
iebraukt tikai tirgotāji!

Mobilais mamogrāfs

29. oktobrī Skrundā - mobilais mamogrāfs. Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Sievietēm,
kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta, Valsts
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma
vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu
- 2,85 EUR. Pieraksts ir pa t. 27 86 66
55. Lūgums iepriekš sagatavot personas
kodu un tālruņa numuru.

Informācija
bezdarbniekiem

Daudzi darba ņēmēji, ilgus gadus
strādājot kādā noteiktajā profesijā un
praktiskajā darbā iegūstot profesionālās
zināšanas un prasmes, ir kļuvuši par
sava aroda meistariem, bet viņiem nav
atbilstošas profesionālās kvalifikācijas
apliecības, un tas, darbu zaudējot, kļūst
par nopietnu šķērsli jauna darba meklējumos. Lai darba vidē apmācīti speciālisti būtu konkurētspējīgāki darba tirgū
un, darbu zaudējot, pēc iespējas ātrāk
varētu atrast jaunu darbu savā profesijā,
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
piedāvā reģistrētajiem bezdarbniekiem
iespēju saņemt finansiālu atbalstu ārpus
formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanai.
Bezdarbnieka zināšanu pārbaudi un
atbilstību attiecīgās profesijas standartiem veic akreditētas izglītības iestādes
vai akreditēti eksaminācijas centri, to
saraksts ir pieejams Izglītības kvalitātes
valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (www.
ikvd.gov.lv). Lai saņemtu ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saistīto
izdevumu kompensāciju, NVA reģistrētajam bezdarbniekam pēc kvalifikāciju
apliecinoša dokumenta iegūšanas 10
darbdienu laikā jāpiesakās savā NVA
filiālē. Izdevumus par profesionālās
kompetences novērtēšanu NVA atlīdzinās mēneša laikā. Plašāku informāciju
par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”
pasākumu „Atbalsts profesionālās
kompetences novērtēšanai” var iegūt
tuvākajā NVA filiālē vai NVA mājaslapas
sadaļā ”Klientiem” → „Bezdarbniekiem
un darba meklētājiem”→ „Apmācību
iespējas” → „Atbalsts profesionālās
kompetences novērtēšanai”.
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Lauksaimniekiem pieejama
mobilā aplikācija

Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un
zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests
ir sagatavojis ērtu rīku – mobilo aplikāciju.
Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu.Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android
gan iOS viedierīcēm bez maksas.
Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikācija
starp dienestu un tā klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju
saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par to
informēt dienestu.
Mobilajā aplikācijā klientiem būs iespēja apskatīt, piemēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD, informāciju
par gaidāmajām kontrolēm saimniecības un to rezultātiem, kā arī ērti
nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt
informāciju dienestam.
Lauku atbalsta dienests, rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt
pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakalpojumu un informācijas
pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs
nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.
Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām jaunām
funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informāciju par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 29420515, e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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Pārtikas preču komplektā tikai EKO produkti
Ir noslēdzies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) kārtējais
iepirkums ar plašāku un kvalitatīvāku pārtikas preču klāstu, kas pieejams trūcīgām
un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi personai nepārsniedz 242 euro. No jūlija visā
Latvijas teritorijā atbalsta saņēmējiem ir pieejami pārtikas preču komplekti, kuros
ir 15 dažādas preces, un tās visas ir augstākas kvalitātes un ekoloģiskas.
Ņemot vērā atbalsta saņēmēju viedokli un izteiktos ieteikumus, komplekts tiek
papildināts ar diviem jauniem produktiem – iebiezināto pienu ar cukuru un šķeltajiem
zirņiem, nodrošinot lielāku komplektā esošo produktu daudzveidību. Nerafinētā
rapšu eļļa tiek nomainīta ar rafinēto rapšu eļļu, kas lietotājiem ir ierastāka. Ar pilnu
komplekta saturu var iepazīties EAFVP mājaslapā www.atbalstapakas.lv
Publiskā iepirkuma rezultātā pārtikas preču komplektu sagatavošanu un piegādi
veiks AS “Dobeles dzirnavnieks”.
Komplektu vērtība pārtikas pakai - “P2019” ir 12,29 EUR bez PVN
Līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” tika noslēgts 2019. gada 12. jūnijā un būs
spēkā līdz 2021. gada decembrim.

Individuālajai izdalei paredzētais pārtikas
preču komplekts P2019

Individuālajai izdalei
paredzētais higiēnas un saimniecības
preču komplekts H2019

Lai rudens darbi nepaliktu pusratā
Stāsta Ilze Grundmane, ALTUM Kurzemes reģiona vadītāja
No pavasara līdz rudenim zemnieki strādā bez apstājas. Gada otrajā pusē lauki
jāapstrādā uz nākamo sezonu, jāpērk minerālmēsli, degviela, jālabo tehnika, jānodrošina krājumi ziemai un jāveic citi darbi. Lai to visu paveiktu, vajadzīgi diezgan lieli
apgrozāmie līdzekļi. Ja nav saņemta apmaksa par pārdoto šī gada ražu, nauda gada
otrajā pusē nepieciešama arī ziemāju sējai. Savukārt, ja ieņēmumi tikai nedaudz vai
nemaz nepārsniedz pēdējā lauksaimniecības cikla ražošanas izmaksas, lielākoties
papildus apgrozāmais kapitāls nepieciešams nākamā gada sākumā līdz ienākumu
saņemšanai rudenī – kārtējo izmaksu segšanai un vēlākai lauku apstrādei.
Kurzemes reģiona lauksaimnieki lielākoties ir rūpīgi finanšu plānotāji un ļoti
novērtē ALTUM dziļo izpratni par lauksaimniecības jomas finansēšanu un lauksaimnieku vajadzībām. Jāuzsver, ka lauksaimnieku un viņu vajadzību ir daudz,
tāpēc svarīgi tās laikus apzināties un sagādāt apgrozāmos līdzekļus nākamajam
periodam. ALTUM tos piedāvā uz termiņu līdz 2 gadiem, apjomā līdz 1 miljonam
eiro, lauksaimniecības kooperatīviem – līdz 2,85 miljoniem eiro.
Būtiski arī zināt, ka lauksaimnieks, kas ir primāro lauksaimniecības produktu
ražotājs, var saņemt atbalstu kredītprocentu dzēšanai. Piemēram, klientam aizdoti 15
000 eiro ar 4 % gada likmi un 10 mēnešu atmaksas termiņu. Minētajā laika posmā ar
šādu likmi viņš samaksā kredītprocentos 500 eiro. Rudenī, kad lauksaimnieks LAD
iesniedz izziņas par aizņēmumiem, viņš saņem atpakaļ šos 10 mēnešos nomaksātos
eiro. Tādējādi bieži vien sanāk, ka lauksaimnieks saņēmis bezprocentu aizdevumu.
Ļoti būtiski arī neaizmirst par apdrošināšanu, kas ir drošības spilvens gan lielu
lietavu, gan sausuma gadījumos un citās stihijās, kas diemžēl nav retums. Redzam,
ka LAD sniegtais atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu
gadu no gada kļūst arvien populārāks. Tomēr ne visi lauksaimnieki ir informēti,
ka apdrošināšanas izdevumu segšanai var izmantot ALTUM apgrozāmo līdzekļu
aizdevumu, turklāt 70% no izmaksām pēc tam segs Lauku atbalsta dienests, kas
nodrošina kompensējošu maksājumu lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto
apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu
apliecinošajiem dokumentiem.
Kurzemes reģionā ALTUM centri strādā gan Saldū, Talsos, Kuldīgā,
Liepājā. Aicinu vizīti iepriekš pieteikt pa tālruni 67774260, 26593884, vai
rakstot e-pastu: kurzeme@altum.lv.
Sandra Eglīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”
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AS “Latvijas valsts meži” izsludina
konkursu mežsaimniecisko darbu veikšanai

Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu,
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) izsludinājusi atklātu konkursu
meža stādīšanas, jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās kopšanas un atjaunoto
platību aizsardzības darbu veikšanai 2020.–2024. gadam. Konkursā aicināti
piedalīties darbu veicēji ar mežkopības darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi
jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 11. oktobra plkst. 12.00.
Potenciālie darba veicēji aicināti pieteikties vienam vai vairākiem mežsaimnieciskajiem darbiem: meža stādīšanai (19 960 ha), atjaunoto meža platību papildināšanai
(2869 ha), atjaunoto meža platību agrotehniskajai kopšanai (52 084 ha), jaunaudžu
kopšanai (49 942 ha), atjaunoto meža platību aizsardzībai (32 155 ha) un jauno
kociņu stumbru aizsardzībai (9865 ha). Līgumus ar konkursa uzvarētājiem LVM
slēgs uz vienu, trim vai pieciem gadiem. Darba vietas plānotas 66 meža iecirkņos
visos Latvijas reģionos.
LVM Mežkopības kvalitātes vadītājs Lauris Ropājs: “Esam novērojuši, ka
mežsaimniecisko darbu piedāvājums šķiet saistošs gan vīriešiem, gan sievietēm.
Galvenais, lai cilvēkam būtu vēlme strādāt un profesionāli pilnveidoties. Mums ir
gandarījums, ka esam ieguvuši uzticamus un zinošus sadarbības partnerus Latvijas
reģionos, kuri ik gadu piesakās mežsaimniecisko darbu veikšanai. Lielākajai daļai
no tiem darbs mežā ir pastāvīgs ienākumu avots, bet citiem – iespēja gūt papildu
ienākumus.” Savukārt uz jautājumu par to, kā norit darba organizācija un apmaksa,
Lauris Ropājs atbild: “Pakalpojuma sniedzējs saņem darba uzdevumu elektroniski
LVM mobilajā lietotnē, kurā norādītas darba vietas koordinātas mežā. Pēc darba
pabeigšanas un tā kvalitātes pārbaudes, atbilstoši LVM prasībām, sadarbības partneris saņem apmaksu.”

NĪKRĀCE

Papildu informācija: Gita Sauka, Sabiedrisko attiecību konsultante
Mob. 28326828, e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com
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2019. gada 4. oktobris

2019. gada 26. septembra domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma iecelt p/a “Sociālais
dienests” direktori Andu VĪTOLU kā
pārstāvi sadarbībai ar biedrību “Darīsim
paši!”.
Dome atbrīvoja no Skrundas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas Normundu EIHI
un ievēlēja Ģirtu MIKSONU. Pēc izdarītajām izmaiņām Dzīvokļu komisijas
sastāvs ir šāds: Anda VĪTOLA, Inga
FREIMANE, Dzintra VEĢE, Ilona
RĪTIŅA, Ģirts MIKSONS, Ritvars
STEPANOVS, Aivis VĪTOLS.
No 1. oktobra Dome nolēma papildināt Skrundas novada pašvaldības
Nīkrāces pamatskolas amatu sarakstu ar
amata nosaukumu „Direktora vietnieks”

(izglītības jomā), kopā 0,4 darba slodzes,
likme par slodzi - 750 EUR, finansējuma
avots - Nīkrāces pamatskolai paredzētie
budžeta līdzekļi.
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības sniegto pakalpojumu
sarakstu.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
9/2019 “Grozījumi Skrundas novada
pašvaldības 2013. gada 28. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 21/2013
“Skrundas novada pašvaldības nolikums””.
Dome nolēma apstiprināt Skrundas
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 8/2019 “Par Skrundas novada
pašvaldības 2009. gada 26. novembra
saistošo noteikumu Nr. 11/2009 „Par
licenču izsniegšanas kārtību un maksi-

mālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Skrundas novadā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” un Skrundas
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10/2019 “Par Skrundas novada
pašvaldības 2013. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 20/2013 „Grozījumi
2009. gada 26. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 11/2009 “Par licenču
izsniegšanas kārtību un maksimālajiem
vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem
Skrundas novadā”” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”.
Dome nolēma izbeigt darba tiesiskās
attiecības ar Rudbāržu pakalpojumu
pārvaldes vadītāju Dzintru VEĢI. Par
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju
uz laiku, kamēr tiek apstiprināts jauns
pārvaldes vadītājs, iecēla pārvaldes kasieri Ivetu ZĪLI.

par sadzīves atkritumu izvešanu.

un sludina. 26. septembrī bijusi sūdzība
par gāzes lielgabala izmantošanu Skrundas novadā.

Nekustamo īpašumu
jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli dzīvokli Rudbāržu pagastā
ar kopējo platību 33,6 m2, par nosacīto
cenu 400,00 EUR (četri simti euro,
nulle centi). Dome uzdeva pašvaldības
īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas
komisijai rīkot dzīvokļa izsoli.
Dome uz pieciem gadiem pagarināja
garāžas Dzeldā, Nīkrāces pagastā, (kopējā platība 20,4 m2) nomas līgumu.
Dome nolēma uz pieciem gadiem
pagarināt nomas līgumu 2. stāva telpai
Nr. 11, Skrundā (kopējā platība 14,4 m2).
Dome nolēma uz pieciem gadiem
personai iznomāt zemes vienības daļu
0,03 ha platībā Liepu ielā 22, Rudbāržos,
mazdārziņam, lietošanas mērķis - 0101

3

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, un noteica
zemes vienībai nomas maksu gadā 0,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
bet ne mazāku kā 3 EUR (trīs euro).

SIA “Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome saskaņoja Skrundas tirgus,
Ventas ielā 14, Skrundā, noteikumus.

Dzīvokļu jautājumi

Dome nolēma vienai personai anulēt
deklarēto dzīvesvietu Raņķu pagastā.

Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem septembrī

Pārkāpj noteikumus

Kā katru mēnesi, arī septembris nebija
izņēmums, kad aizrādījumus saņēmuši
cilvēki, kas smēķē vai lieto alkoholu
neatļautās vietās, piemēram, Skrundas
autoostā. 9. septembrī saņemta informācija par, iespējams, nesaskaņotu krautuvi
Skrundas pagastā. 12. septembrī kāds
ziņojis par smagās tehnikas mazgāšanu
tam neparedzētā vietā, bet Skrundā, Saldus ielā, jaunieši ložņājuši pa pamestas
mājas telpām. Joprojām tiek saņemta
informācija par īpašumiem Skrundas
novadā, kuros nav noslēgti līgumi ar
sadzīves atkritumu apsaimniekotājam

Nesakopj īpašumus

Uzsāktas vairākas administratīvās
lietvedības par nesakoptiem īpašumiem
Skrundas novadā. 25. septembrī saņemta
informācija par nesakoptām gājēju ietvēm pēc remontdarbu veikšanas.

Saņem sūdzības

Vairākas reizes bijušas sūdzības par
pieklīdušiem vai klaiņojošiem kaķiem
un suņiem. Dzeldā iedzīvotāji bija neapmierināti par trokšņošanu kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī. 16. septembrī
saņemta informācija par kādu cilvēku
grupu Dzeldā, kuri staigā pa dzīvokļiem

Bojā īpašumus

Skrundā, O. Kalpaka ielā, kādai mājai
izsists logs. Skrundā, Amatnieku ielā,
izlauztas šķūņa durvis. Saņemta informācija par sakrāsotām gājēju ietvēm
Skrundā.

Risina konfliktus

Risinātas kaimiņu nesaskaņas Skrundā, Raiņa ielā. Kāds vīrietis Skrundā
sievietei prasījis naudu un lamājies necenzētiem vārdiem. Vainīgā persona noskaidrota. Risināti arī ģimenes konflikti.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Skrundas novadā turpinās

Atrod lietas

4. septembrī Skrundā atrasta kādas
automašīnas apdrošināšanas polise. Tā
nogādāta īpašniekam. Saņemta informācija par grāvī pamestu velosipēdu
Skrundā, Oskara Kalpaka ielā.

Sadarbojas ar dienestiem

5. septembrī informēta Valsts policija
par kādu automašīnu, kurai nav transportlīdzekļu numurzīmes un ar kuru,
iespējams, pārvietojas kāds automašīnas
vadītājs. 13. septembrī kopā ar Skrundas
komunālās saimniecības darbiniekiem
apsekots kāds dzīvoklis, kurā, iespējams,
mitinās nepiederošas personas. 24. septembrī informēts Pārtikas un veterinārais

dienests par dzīvnieku turēšanas un labturības iespējamu noteikumu pārkāpšanu
Skrundā, kādā īpašumā Smilšu ielā.

Zog

6. septembrī saņemta informācija par
iespējamu zādzību Skrundā, kad, īpašniecei nezinot, no bankomāta izņemta
viņai piederošā nauda. 13. septembrī
kāds vīrietis vēlējies tikt pie Skrundas
tirgus laukumā mazajā baseinā samestajām monētām.
Informāciju apkopoja Skrundas
novada pašvaldības policijas
inspektors Ģirts Miksons
Informāciju apstrādāja
Ieva Benefelde

Pedagogi, esiet vērīgi, atpazīstiet riskus!

Skrundas novada pašvaldība līdz šā gada 31. decembrim realizē Eiropas savienības fonda projektu “Veselības veicināšanas
pasākumi Skrundas novadā 1. kārta” Nr.9.2.4.2/16/I/039.
Jau gadu noris vairāki apmācību cikli dažādām iedzīvotāju grupām. Šī gada jūlijā tika uzsāktas atkarību atpazīšanas lekcijas
un specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem, tās turpināsies līdz šī gada beigām. Lai iedzīvotājus
izglītotu par veselīgu uzturu, tiek organizētas veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa”. Māmiņas un bērni fizioterapeita
vadībā turpina uzlabot zināšanas par savu un savu bērnu veselību. Paralēli šīm aktivitātēm skolēniem jau trešo mācību gadu ir
iespēja norūdīties, iepazīties ar ūdeni un apgūt pamatprasmes peldēšanā. Jau trešo vasaru pēc kārtas Skrundas pilsētā, Rudbāržos, Raņķos, Nīkrācē un Jaunmuižā tika organizētas arī bērnu “Veselības nometnītes”, kurās šogad piedalījās 106 dalībnieki.

Arī šajā mācību gadā turpinās individuālā atbalsta sniegšana skolēniem. Eksistē
daudz un dažādi iemesli, kas var ietekmēt vai veicināt PMP risku parādīšanos.
Lai risinātu problēmas, iesaistiet audzēkņus individuālā atbalsta sniegšanā,
izmantojot projekta iespējas: individuālas konsultācijas pie mācību priekšmetu
pedagogiem, individuālu speciālistu atbalstu, ekonomisko atbalstu.

Veselīga uztura apmācības “Dzīves skoliņa”
Dat.

Mērķauditorija

Vieta

Laiks

02.10.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10.00-12.00
(2 nodarbības)

05.10.

Visi iedzīvotāji

Centra iela 4, Rudbārži, (Rudbāržu k/n)

No 10.00-13.00
(3 nodarbības)

07.10.

Visi iedzīvotāji

Lielā iela 1a, Skrunda, (Skrundas bibliotēka)

No 17.00-20.00
(3 nodarbības)

09.10.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10.00-12.00
(2 nodarbības)

16.10.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10.00-12.00
(2 nodarbības)

23.10.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10.00-12.00
(2 nodarbības)

23.10.

Visi iedzīvotāji

Centra iela 4, Rudbārži, (Rudbāržu k/n)

No 19.00-21.00
(2 nodarbības)

30.10.

Māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem

Lielā iela 1a, Skrunda, (Jauniešu centrs)

No 10.00-12.00
(2 nodarbības)

Neonatālā veselības veicināšana - Māmiņu skola

Nodarbības notiek 2., 16,. 30. oktobrī no 12.00-16.00 (6 nodarbības) Skrundā, lieā ielā 1 a jauniešu centra telpā. Aicinātas
māmiņas ar jaunākā vecuma bērniem. Vairāk informācijas pa t. 29776402.

Atkarību atpazīšanas lekcijas

Nodarbības notiek 3., 10., 17., 24., 31. oktobrī un 7., 14. novembrī no pl. 10.00-12.00 Skrundā, Kalēju ielā 4. Aicināti visi
iedzīvotāji. Vairāk informācijas pa t. 63331295.

Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem

Nodarbības notiek 2., 4., 7.,9.,11., 14., 16., 18., 21., 23., 25.,28., 30. oktobrī no pl.13.00-15.00 Skrundā, Kalēju ielā 4. Aicinātas personas ar funkcionāliem traucējumiem. Vairāk informācijas pa t. 63331295. Nodarbību laiki var mainīties.

Kas ir funkcionālie traucējumi?

Tie ir jebkāda veida traucējumi, kas personai apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ierastās ikdienas darbības. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir
dažādi funkcionālie traucējumi.
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Jauno mācību gadu projekts “PuMPuRS” uzsāk ar jaunu aktivitāšu ieviešanu,
nodrošinot atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas izveidē:
1. Darbnīcas – plānotas kā alternatīva apmācības sistēma un profesionālās kompetences attīstības bāze izglītības iestādes darbiniekiem un pašvaldību komandām par
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) pasākumu īstenošanu izglītības iestādēs
un pašvaldībās. Darbnīcu mērķis ir veicināt PMP problēmsituāciju apzināšanos
un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem bērna labizjūtu skolā, ģimenē un
sociālajā vidē noteicošiem aspektiem, īstenojot holistisku pieeju visu iesaistīto pušu
mijiedarbībā PMP risku mazināšanā:
•
Darbnīcas izglītības iestādēs (izglītības iestāžu komandām);
•
Darbnīcas pašvaldībās (pašvaldību starpprofesionāļu komandām).
2. Profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanu. Programmu
mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci atbalstošas vides nodrošināšanā, izglītojamo konsultēšanā un efektīvā pedagoģiskajā darbībā.
Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte, Izglītības nodaļas vadītāja
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Kā pārvarēt stresu

Stress mūsdienās skar ļoti daudz
cilvēku – ikdienas steiga darbā un
personīgajā dzīvē bieži vien mūs
noved pie “izdegšanas”, saspīlētām
attiecībām ar apkārtējiem un nespējas
tikt galā ar savām emocijām.
Lai iepazītos ar dažādām stresa pārvarēšanas metodēm, Eva Behmane un
Marika Rimša-Buša no 2. līdz 8. septembrim piedalījās starptautiskās apmācībās
“PAUSE” Maltā. Apmācības pulcēja 27
jaunatnes darbiniekus, sociālos darbiniekus un izglītības iestāžu pārstāvjus
no Maltas, Bulgārijas, Horvātijas,
Itālijas, Latvijas, Portugāles, Spānijas
un Turcijas.

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar
dažādām sevis izziņas un stresa pārvarēšanas metodēm, kuras izmanot ikdienā.
Liels uzsvars tika likts uz praktiskiem
vingrinājumiem - gan grupu, gan individuālo darbu. Tika diskutēts par dažādiem
atbalsta mehānismiem un attiecību nozīmi ikdienas dzīvē, sabalansējot darbu,
mācības, ģimenes dzīvi, brīvprātīgo
darbu, sociālās aktivitātes u.c.
Apmācību laikā mums bija iespēja apmeklēt bērnu namu, kur redzējām pozitīvās prakses piemērus darbā ar bērniem
un jauniešiem - metodes, kuras izmanto
darbinieki, lai nodrošinātu kvalitatīvu
atbalsta sistēmu gan bērniem, gan sev.

Lai dalītos ar iegūtajām zināšanām,
vēlamies aicināt ikvienu interesentu
uz sarunu vakaru 14. oktobrī pl.18.00
Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra telpās.
Paldies biedrībai “DONUM ANIMUS” un personīgi tās vadītājai Sintijai
Bernavai par sniegto iespēju būt daļai
no šīm starptautiskajām apmācībām.
Praktizējot svešvalodas lietojumu, gūt
nozīmīgas zināšanas un prasmes turpmākajai dzīvei.
Informāciju sagatavoja Eva Behmane un Marika Rimša-Buša

Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
aktualitātes, plānotie notikumi
Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs vieta, kur tikties un rosīties, īstenot
savas iniciatīvas, attīstīt prasmes.
Katru nedēļu norisinās tematiskās
darbnīcas, kurās atbilstoši gada
laikam, sezonalitātei vai bērnu un
jauniešu vēlmēm kopīgi radām,
daloties ar zināšanām un prasmēm.
Dod un gūsti!
No 7. oktobra, uzsākot brīnišķīgu
iniciatīvu tieši Labo darbu nedēļā,
radīsim sienu dekorus Skrundas
veselības un sociālās aprūpes centra
iemītnieku priekam.
Nāc ar savu ideju vai pat skici. No
14. līdz 18.oktobrim radīsim tekstila
izstrādājumus paša priekam. No 21.
oktobra visu nedēļu izzināsim dažādas
galda spēles, kā arī radīsim paši savas.
No 28. oktobra lai top auduma tašiņas!
Katru ceturtdienu pl.18.00 galda hokeja entuziasti sanāk jauniešu centrā,
lai Edgara Vītola vadībā trenētos galda
hokejā. Mūsu galda hokejisti aktīvi
piedalās arī sacensībās - 21.septembrī
devās uz Inčukalnu, startējot Galda
hokeja amatierlīgas sacensību atklāšanas posmā. Jau 12. oktobrī nākamais
sacensību posms. Arī tu vari kļūt par
daļu no aktīvo spēlētāju pulka un nest

Skrundas vārdu sacensībās. Tiekamies
ceturtdienas vakarā!
Mūsu programmēšanas entuziasti,
kuri visu vasaru centīgi darbojās
Madara Baloža vadībā, nu turpina
rosīties patstāvīgi, strādājot pie jauniešu centra reģistrācijas sistēmas
izveides, meklējot labākos un ērtākos
risinājumus. Šajā procesā tiek apgūta
arī cilvēkresursu pārvaldība, ņemot
vērā, ka jaunieši pašorganizējas,
izvirzot grupas līderi, lai veiksmīgi
sasniegtu izvirzīto mērķi. Pateicoties
Madara entuziasmam un aktivitātei, 5.
oktobrī jauniešu centra telpās norisināsies iedzīvotāju iniciatīvu rosinošas
apmācības. Laipni gaidīts ikviens!
Māmiņu skolas aktivitātes, kā jau
ierasts, katru trešdienu no pl. 10.00.
Sadarbībā ar biedrību “Ventas krasti” projekta “Veselības veicināšanas
pasākumi Skrundas novadā 1.kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/039) laikā trešdienu
rītos norisinās meistarklases, diskusijas, nodarbības “Dzīves skoliņa.” 9.
oktobrī izziņas tēma “Zivis un zivju
produkti uzturā”, 16. oktobrī “Vai
burgeri var būt veselīgi?”, 23. oktobrī “Dārzeņi, augļi ikdienas uzturā”,
30. oktobrī “Sacepumu knifiņi”, 6.
novembrī “Bezglutēna produkti, to

daudzveidība.” Aicināts ikviens interesents!
Ar šī paša projekta atbalstu rudenī
trešdienu pēcpusdienās atkal būs fantastiska iespēja tikties ar fizioterapeiti
Līgu Sprūdi un gūt zināšanas un prasmes, kā parūpēties par savu veselību.
Par konkrētiem datumiem, kad speciāliste būs pie mums, informēsim, ievietojot informāciju vietnē Facebook: @
skrundasjauniesucentrs un Instagram:
@SkrundasJC, kā arī Skrundas novada
pašvaldības mājaslapā.
Atgādinām, ka ne visas mūsu aktivitātes ir paredzamas mēnesi uz priekšu.
Arī pa starpu mums ienāk kāda varen
laba ideja prātā, ko kopīgi vajadzētu
īstenot, un mēs to darām, jo Skrundas
novada ļaudis ir varen aktīvi, un par
to liels prieks! Ja arī Tev ir lieliska
ideja, ko gribētu īstenot, nāc uz jauniešu centru, pat ja jūti, ka jaunieša
vecumam vairs īsti neatbilsti - labas
lietas vietējās sabiedrības labā mēs
varam darīt jebkurā vecumā. Lai sirds
silts rudens!
Informāciju sagatavoja
jaunatnes darbinieces
Baiba Eversone un Eva
Behmane

Skrundas kultūras nama kolektīvi atklāj 2019./2020. gada sezonu
Aicinām pievienoties ikvienu, kam patīk dziesma, deja, māksla un radītprieks!

KOLEKTĪVS

LAIKS

VIETA

VADĪTĀJS

Otrdiena

18.00

Mazā zāle

Sarmīte Pavilaite

Bērnu deju kolektīvs
JAUTRAIS DANCIS

Otrdiena
Piektdiena

17.00;18.00
18.00

Lielā zāle

Tautas deju kolektīvs
VENTAS STEGA!

Trešdiena
Piektdiena

19.00

Lielā zāle

Otrdiena

19.00

Sieviešu vokālais ansamblis ROMANCE

Pirmdiena

Bērnu popgrupa BUMS

Bērnu vokālais ansamblis

Senioru deju kolektīvs VIRŠI

Vīru vokālais ansamblis
VECIE ZĒNI
Sieviešu koris SONANTE
Senioru koris NOVAKARS

DIENA

Liene Krūmiņa

Skrundā

7. oktobrī pl. 17.00 Skrundas bibliotēkas telpās Dāmu klubiņa nodarbība
- meistarklase “Konservēšanas ABC”.
Līdz 11. oktobrim Skrundas jauniešu centrā radošās darbnīcas “Dāvā
prieku!”.
12. oktobrī pl. 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē “Skrundas kauss”
volejbolā vīriešiem. Volejbola komandām pieteikties līdz 11. oktobrim, zvanot
29570360 vai sūtot e-pastu aivita5@inbox.lv.
26. oktobrī pl. 21.00 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 – EUR 5.00. Galdiņus rezervēt pa t. 63331556.

Rudbāržos

5. oktobrī – Rudens lustes Rudbāržos. No pl.10.00 – RUDENS TIRGUS.
Iespēja iegādāties Skrundas novada mājražotāju produkciju, svaigas karpas
un kūpinātas zivis, kūpinātu gaļu, medu un dažādus dārzeņus. “Skrundas
KLĒTES” labumi. Veselīga uztura skola, kopā ar Inesi Īvāni. Radošās darbnīcas un cirka priekšnesumi kopā ar ceļojošo cirka studiju “BEZTEMATA”.
Bezmaksas piepūšamās atrakcijas. Garda zupa ikvienam tirgus apmeklētājam. Pl. 15.00 Rudbāržu k/n zālē uz teātra izrādi “No Jāņiem līdz Pēteriem”
aicina Kalvenes pagasta amatierteātris “Nebēda”, režisore Daiga Freimane.
Ieeja – bez maksas. Pl. 19.00 Rudbāržu sporta zālē Liepājas teātra aktieru
KONCERTS.Ieeja – bez maksas. Pl. 22.00 Rudbāržu sporta zālē video DISKO
NAKTS kopā ar DJ Ziggy. Ieeja – 5 EUR.
23. oktobrī pl. 19.00 Rudbāržu Aktīvo meiteņu apvienībā sarunas par
smūtijiem, meistarklase.
1.novembrī pl. 16.00 Rudbāržu k/n SENIORU BALLE kopā ar grupu
“Tomēr jāpadomā”.

Raņķos

18. oktobrī pl. 19.00 Raņķu pasākumu zālē Rudens balle “Kā rudenīgs
lietus”. Atnāc un atpūties! Tevi priecēs skaists koncerts, sveiksim jaunos pensionārus un ballē dejosim kopā ar muzikantu no Talsiem, bet balles starplaikos
mūs priecēs meitenes no Rīgas ar lustīgām čigānu dejām. Balle notiks pie
klātiem galdiem. Dalības maksa 8,00 EUR (pieteikties un samaksāt līdz 14.
oktobrim, telefons uzziņām 29359243)
25. oktobrī pl. 15.00 Raņķu pagasta pārvaldē “Ražas svētku dekori”.

Nīkrācē

12. oktobrī pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā senioru pēcpusdiena “Ar
smaidu rudenī”. Mīļi aicinām seniorus pavadīt jauku un jautru pēcpusdienu
kopā ar Vaiņodes amatierteātri “Kuratieši”. Iekrāsosim rudens pēcpusdienu
ar dzeju, jokiem un dziesmām. Līdzi jāņem labs garastāvoklis un neliels
cienasts sev un draugam. Lūdzu pieteikties pie kultūras darba organizatores
Ingas Ezerietes vai pa t. 22470402.
12. oktobrī pl. 22.00 Nīkrāces atpūtas centrā notiks balle kopā ar grupu
“Brekšu Pekši”. Ieeja – 3,00 EUR, sportistiem - 1,50 EUR.
25. oktobrī pl. 20.00 Nīkrāces atpūtas centrā Kalvenes kultūras nama
dramatiskais kolektīvs “Nebēda” viesosies ar A. Bankas situāciju komēdiju
“No Jāņiem līdz Pēteriem”. Režisore Daiga Freimane.

Bibliotēku ziņas oktobrī

Nīkrāces bibliotēka

Līdz 31. oktobrim izstāde “Sveika atkal, mana skola!”. Izstādē apskatāmi
bibliotēkā pieejamie latviešu un ārzemju autoru darbi par skolas dzīvi.
21. oktobrī pl. 12.00 Lasītāju kluba tikšanās.
31. oktobrī pl. 18.00 Helovīnu pasākums bērniem “Kādā tumšā, tumšā
naktī”.

Antuļu bibliotēka

Zane Babre

Lielā zāle

Dita Ņuņēvica

Raņķu bibliotēka

19.00

Mazā zāle

Guna Jaunzeme

Pirmdiena
Trešdiena

17.00
18.00

Lielā zāle

Ceturtdiena

18.00

Saimes istaba

Pirmdiena
Ceturtdiena

19.00
19.00

Lielā zāle

Guna Jaunzeme
Viesturs Meļķis
Laimdota Mūrniece

16.00
16.00

Mazā zāle

Amatierteātris SAAN

Trešdiena

19.00

Lielā zāle

Inga Ezeriete

Jauniešu amatierteātris

Pirmdiena
Trešdiena

16.00

Lielā zāle

Anna Bivbāne

Katru darba
dienu

no 11.00

3.stāva studija

Anna Skarpa

Levitas Tuleiko
MODES DEJU STUDIJAS grupas:
1.– 4. klase
5.– 6. klase
7. – 9.klase
Pirmsskolas vecums (5-6 g.)
VINGROŠANA
ESENCES

Notikumu kalendārs

Līdz 31. oktobrim grāmatu izstāde “Latviešu tautas garamantas”. Latviešu
tautas dziesmas, teikas pasakas.
Līdz 31. oktobrim māla izstrādājumu izstāde no jaunmuižnieku kolekcijām.

Otrdiena
Piektdiena

Skrundas audējas

2019. gada 4. oktobris

Sarmīte Pavilaite

Levita Tuleiko

Pirmdiena

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

Lielā zāle
un 3.stāva zāle

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.

Kuldīgas TTMS “Paletes” dalībnieces Rasas Rasmanes gleznu izstāde.
Jaunmuižas iedzīvotājas Renātes Mihailovas darināto kartīšu izstāde.

Rudbāržu bibliotēka

Līdz 31. oktobrim izstāde “Latvija Harija Krūzes fotogrāfijās”.

Skrundas bērnu bibliotēka

16. oktobrī pl. 14.30 „Cepamdiena bibliotēkā”.

Skrundas pilsētas bibliotēka

29. oktobrī pl.17.00 tikšanās ar ilggadējiem Latvijas Radio žurnālistiem, raidījuma “Mikrofons” vadītājiem un balsīm Liu Guļevsku un Gunāru
Jākobsonu. Pasākumā piedalīsies lielkoncerta “Mikrofona aptaujai” – 50”
producents Jānis Kļaviņš.
17. oktobrī visas novada bibliotēkas slēgtas.
Seminārs Kuldīgas bibliotēkā.
31.oktobrī Skrundas pilsētas un bērnu bibliotēka slēgta.
Mācības LNB Rīgā.

Novada dzimtsaraksts ziņo

Septembrī laulību reģistrējuši 3 pāri. Viena ģimene kļuvusi bagātāka ar
meitenīti, kas ir 3. bērniņš ģimenē, viena jaunā ģimene sagaidījusi pirmdzimto – dēliņu.
Mūžībā septembrī pavadīti 4 novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Miršanas dati

REGĪNA VĪLIPA

29.08.1946.

12.09.2019.

MĀRIS VĒBERS

08.03.1956.

19.09.2019.

ARNIS KUNGS

03.12.1947.

26.09.2019.

JĀNIS KĻAVA

17.11.1946.

28.09.2019.

