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Darbs sirdij un cilvēkiem

Labdien, lasītāj!

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības vadītāja.
Šajā pavasarī mani no sirds
iepriecināja darbi, kurus
novada ļaudis paveikuši, gan
piedaloties Lielajā talkā, gan
katrs sakārtojot savu dzīves un
māju vietu. Labas sajūtas guvu
arī no tikšanās reizes 4.maijā
Kušaiņos, Saveniekos, Lēnās,
kad kopā ar skolēniem un pāris
deputātiem devāmies apciemot
un uzklausīt mūsu iedzīvotājus.
Secinājums viens: ja vien mēs
katrs pats vispirms sakārtosim
savas lietas, tad sakārtosies
arī visas „lielās lietas”, kuras
gaidām no valsts un pašvaldības.
Skrunda šogad atzīmēs 15.
pilsētas svētku gadadienu.
Katram svētku dalībniekam būs
iespēja apsēties lielajā Krēslā
un izteikt savu domu par lietām,
kuras uztrauc vai iepriecina.
Šādu iespēju izmantoja ļaudis,
kuri tikšanās reizē Kušaiņos
paši priecājās par savu paveikto.
Skarbākus vārdus izpelnījās
ciemata iedzīvotāji, kuri uzkrājuši
parādus ūdens izmantošanā.
Savenieku ciema ļaudis vēlējās
tiltu pāri Ventai uz Raņķu pusi.
Lēnās cilvēki, apsēdušies saulītes
pusē, arī bija apmierināti ar dzīvi,
ja vēl tikai kāds parūpētos un
nomainītu mājai jumtu, tad dzīve
būtu atkal par kādu daļu labāka.
Mēs apsolījām to izdarīt. Ceru, ka
mūsu nākamajās apciemojuma
vietās arī būs labi vārdi par pašu
iedzīvotāju paveikto. Domāju,
ka sasparosies arī Sieksātes
daudzdzīvokļu mājas iemītnieki
un novāks to vienīgo neglīto
izgāztuvi, kura bojā skatu uz labi
sakopto parka un privāto māju
daļu. Sieksātē šajā pavasarī un
vasarā gaidāmi gan interesanti
notikumi, gan slavenu ļaužu
apciemojumi. Pats pirmais –
PIENA plenērs – savu darbu
u z s ā k s j a u t ūl ī t , nā k a m a j ā
dienā pēc Skrundas svētkiem.
Svētki vienmēr būs jautri un
atmiņā paliekoši, ja katrs tajos
būsim darbojušies un dalījušies
ar savu prieku. Un ja nu kāds
teiks: ek, tur jau nekā nebija, tad
ziniet, ka pats runātājs maz ko
devis, lai tie kļūtu pilnīgāki. Svētku
organizētāji zina, cik daudz darba,
nervu un mīlestības jāieliek, lai
radītu svētku noskaņojumu.
Tāpēc LIELS PALDIES ikvienam
novada iedzīvotājam, kurš
prieku rod labi paveiktā darbā un
nekautrējas pateikt līdzcilvēkiem
labus vārdus, lai lietas veiktos
vēl labāk. Satiksimies Skrundas
svētkos un svinēsim dzīvi,
kopīgi strādājot un mīlot to!
Aicinu pilsētā svētku dienās
pie ēkām izkārt valsts karogus!
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Skrundas muižas rekonstrukcija
tika uzsākta pirms diviem gadiem.
Šobrīd notiek spraigs darbs, lai septembra beigās muižas ēku varētu
nodot ekspluatācijā.
Darbi rit raiti
Ne viens vien ziņkārīgāks garām
braucējs vai gājējs uzmet skatu Skrundas muižai- cik tad tālu ir rekonstrukcijas darbi. Šobrīd ēka, no kuras
darbu sākumā bija palikušas tikai
ārējās sienas, ir pamatīgi pārvērtusies.
Tuvākie darbi ir fasādes siltināšana
un pabeigt jumta uzlikšanu. Ēkas
iekšpuse ir pārbūvēta pilnībā. Tajā
ieejot, uz otro stāvu kāpnes vedīs uz
divām pusēm. Sienas ir apmestas,
aprīkotas ar reģipsi, otrajā stāvā jau
sākti sanitāro mezglu flīzēšanas darbi.
Ēka būs arī pieejama cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, būs ierīkots
gan pacēlājs, gan lifts. Kopumā ēkā
būs 12 viesu istabiņas. Pirmajā stāvā
būs telpas semināriem un dažādiem
kultūras pasākumiem. Atbilstoši
vajadzībām varēs izveidot vienu lielu
vai trīs mazākas zāles.
Vieta arī vēsturei
Muižā būs arī divas telpas Skrundas novada muzeja vajadzībām.
Zināms, ka te varēs redzēt ventasstegu, gleznotāja Jāņa Lauvas
darbus. Vienā no telpām jau izveidots padziļinājums, kurā būs ievietoti
apkārtnē sastopamie ieži. Šāda ideja
nolūkota Dabas muzejā. Skrundas
novada pašvaldības vadītāja uzsvēra,
ka muzejs ir sen gaidīts visā novadā.
Atrod saimnieku
Skrundas muiža celta klasicisma

SIA Anderson Baltic izpilddirektors Edgars Vizulis, Skrundas novada vadītāja Nellija Kleinberga un darbu
vadītājs Mārtiņš Ozoliņš aplūko vienu no viesu istabām.
nodošanas ekspluatācijā termiņu
stilā 19. gadsimta sākumā. Laika viņam ir īpaša, jo dzīvesbiedre Ligita
līdz šā gada 25.septembrim. Savukārt
gaitā tā bijusi muižkungu mājvieta, Šteinberga ir skrundeniece, kurai ar
pirmie pasākumi te varēs notikt uz
cara nežēlastībā kritušu augstmaņu muižu saistās bērnības atmiņas.
Ziemassvētkiem. „Strādājam, bet
patvērums, bet padomju laikos te Galvenais- kvalitāte
jāņem vērā, ka šis projekts nav 100%
Sākotnēji bija plānots, ka muižu
ierīkota skola. Līdz 1998. gadā vienā
komercprojekts, bet projekts sirdij,
spārnā iebruka griesti un pašvaldībai nodot varēs maijā, tomēr valsts
tāpēc varbūt kāds darbs iekavējas,
bija jādomā, ko ar to iesākt. 2006. ekonomiskā krīze atstājusi iespaija nešķiet padarīts pēc augstākās
gadā, neredzot citu iespēju muižu du arī uz rekonstrukcijas darbiem,
kvalitātes,” sacīja SIA „Anderson
atjaunot, tā tika pārdota izsolē par tādēļ neparedzētā aizkavēšanās
Baltic” izpilddirektors Edgars Vi93 500 latiem SIA “Anderson Bal- to atbīda līdz septembra beigām.
zulis.
tic”. Tās valdes priekšsēdētājs Ar- Nupat Skrundas novada domes
Teksts un foto- Ieva Benefelde
vis Šteinbergs atzina, ka šī vieta sēdē nolemts pagarināt muižas

Apciemo krustbērnu- kuģi
18.aprīlī Rīgā svinīgā ceremonijā
akciju sabiedrība „Rīgas kuģu
būvētava” nodeva patruļkuģi P-05
„Skrunda” Aizsardzības ministrijai. Šis ir pirmais no pieciem
patruļkuģiem, kurš stāvēs sardzē
par valsts un iedzīvotāju drošību.
Par kuģa krustmāti izvēlēta Skrundas novada pašvaldības vadītāja
Nellija Kleinberga.
Latvija - pirmā
Šis ir SWATH (Small Water Area
Twin Hull) tipa militārais kuģis.
„Skrunda” ir pirmais no pieciem
jaunajiem patruļkuģiem, kas tiek
būvēti NBS vajadzībām. Visi pieci
kuģi kopumā izmaksājuši 50 miljoni eiro. Aizsardzības ministrs Artis

Pabriks sacīja, ka ar šo darījumu ir
vairāki ieguvumi. Latvija ir pirmā
valsts, kura šādus kuģus izmantos militārām vajadzībām. Tie ir
atbilstoši arī šā brīža ekonomiskajiem apstākļiem- pieci šie kuģi spēj
aizstāt deviņus vecāka tipa kuģus.
Palīdzēs cilvēkiem
Kuģis tiks izmantots ne tikai
militārām vajadzībām, bet arī civiliem
mērķiem – cilvēku meklēšanai un
glābšanai jūrā, to varēs aprīkot arī
ar naftas seku likvidācijas, mīnu
meklēšanas un iznīcināšanas
iekārtām. Latvijai ir 500 km gara
piekraste, kuģa patrulēšanas teritorija
ir līdz 25 km no krasta. Bez degvielas uzpildes tas var kuģot aptuveni

Patruļkuģis P-05 Skrunda pietauvots Rīgas ostā.
1000 jūdzes, tā ātrums 20 mezgli jeb
aptuveni 38 km stundā. „Skrundas”
komandieris Pēteris Subbota atzīst,
ka viņiem ir noteikts būt gataviem
palīdzēt 2 stundu laikā, tas arī nosaka

kuģu skaitu, kas valstij jāiegādājas.
Popularizēs Skrundas vārdu
Visu piecu kuģu vārdi ir saistīti ar
vēsturiskajām brīvības cīņu vietām.
Skrundā 1919.gada 29.janvārī notika
kauja, kurā pirmo reizi kalpakieši
guva uzvaru pār lieliniekiem. Jūras
spēkiem ir tradīcija kuģiem iecelt
arī krustmātes. Par kuģa „Skrunda” krustmāti ievēlēta Skrundas
novada pašvaldības vadītāja Nellija Kleinberga. Viņa atzina: „Uzdevums ir atbildīgs, jo tajā ir jāiesaista
sabiedrība, skolēni, skolotāji, lai
mums būtu interesanti. Tā ir arī
vēstures mācība, kas varētu notikt uz šī kuģa.” Kuģa komanda
regulāri tiks iesaistīta dažādos novada pasākumos, tuvākais- komanda ir aicināta uz pilsētas svētkiem.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

Patruļkuģa Skrunda krustmāte Nellija Kleinberga kopā ar kuģa komandu.
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Viss par atkarību

Vai zinu, kas ir atkarība? Vai izprotu, kā veidojas un izpaužas atkarība?
Kāda dzīve mani sagaida, kļūstot par
atkarīgo? Kā atkarības saistītas ar
likuma pārkāpumiem?
Ja gribat atrast atbildes uz šiem un
citiem jautājumiem un esat vecumā
no 13 -25 gadiem, tad aicinām
uz atklātām sarunām bezmaksas
seminārā „Kāpēc neizvēlēties kļūt
par atkarīgo?” Seminārs notiks
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā Kalēju ielā 4, 17.maijā
pl.15.00. Semināra vadītāji:
sociālais darbinieks Juris Šķonis un
nepilngadīgo lietu inspektore Sanda
Dēvita. Iepriekšēja pieteikšanās: pa
e-pastu: daina.abele@skrunda.lv
vai pa tālruņiem Dainai 63321311,
29407389.

Māmiņu klubiņš

Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrs aicina uz tikšanos
māmiņas, kuras audzina bērnus līdz
trīs gadu vecumam. Bieži māmiņām,
kamēr auklē bērnus, maz laika atliek
sev, iziešanai sabiedrībā un trūkst
padoma bērnu audzināšanā. Tādēļ
vēlamies izveidot māmiņu klubu,
kur tikties, runāt par labām lietām,
kopā mācīties audzināt bērnus un
būt laimīgām. Tiksimies 26.maijā
plkst. 11.00 dienas centrā Skrundā,
Kalēju ielā 4. Nāciet! Domāsim un
darbosimies kopā!

Bērnības svētki

Skrundas novada dzimtsarakstu
nodaļa aicina pieteikties vecākus,
kuri vēlētos saviem bērniem Bērnības
svētkus augustā. Par šādu iespēju ir
interesējušies vairāki vecāki, tāpēc
padomājiet un piezvaniet dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Dacei Grāvelei
pa t.63350453; 26334229 vai uzrakstiet dace.gravele@skrunda.lv.

Lauksaimniekiem

Kuldīgas Lauku konsultāciju birojs organizē mācības gaļas liellopu audzētājiem 13.maijā Nīkrācē
un 17.maijā plānots brauciens uz
saimniecībām. Sākums plkst.10.00.
Interesentus lūdz pieteikties līdz
9.maijam pa telefonu 63323448;
29228502 vai Kuldīgā, Pilsētas
laukumā 4-106 personīgi.

Būvvalde atgādina

Skrundas novada būvvalde
atgādina, ka uzsākot jebkāda veida
būvniecību savā īpašumā, jāinformē
par būvniecības ieceri pašvaldības
būvvalde, jāsaņem skaidrojums
par atļauto teritorijas izmantošanu
un nepieciešamo dokomentāciju
konkrētai būvei. T.63350457vai
29482437 (būvinspektors), 29293889
(arhitekte).

Lielā talka

Skrundas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja Zane
Eglīte ziņo, ka Lielās talkas dienā
30.aprīlī Nīkrāces pagastā savākts ap
400 maisiem, talkoja ap 40 cilvēkiem,
Rudbāržos- 300 maisi, talkojuši aptuveni 40 cilvēku, Raņķos pielasīti
apmēram 250 maisi, talkoja ap 40
cilvēku. Skrundā- ap 1000 maisiem
un talkojis ap 65 cilvēkiem. Izglītības
iestādes darbojās iepriekšējās dienās.
Kopumā novadā sakopta iestāžu
apkārtne, kapsētas, stāvlaukumi,
ceļmalas, Ventas piekraste, atpūtas
vietas, parki un pagalmi.
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Nupat Skrundas biedrība „CURONICA” saņēmusi apstiprinājumu,
ka tās rakstītais projekts „Skrundas novada amatiermākslas un jaunrades kolektīvu materiālās bāzes izveide” saņēmis finansējumu. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks papildināta materiālā bāze un veikts ieguldījums
Skrundas novada kolektīvu attīstībā.
Dejotājiem atjaunos tērpus
„Gadu gaitā ir ievērojami nolietojušies amatiermākslas un jaunrades
kolektīvu tērpi. Nereti tie vairs nav pilnā skaitā,” stāsta Loreta Robežniece,
kura vada Skrundas kultūras namu un biedrību „CURONICA”. Nu no Leader
programmas piesaistītais finansējums ļaus tos atjaunot. Pie jaunām blūzēm tiks
vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Mežābele’’ un senioru deju kolektīva ‘’Virši’’
dalībnieces. „Mežābeles” dejotājām Jāņa Ērgļa deju uzveduma iestudējumam
nepieciešamas jaunas vasaras blūzes. Ar krekliem, melnām biksēm un kaklautiem atjaunos abu kolektīvu vīru tērpus. Savukārt „Mežābeles” puišiem
būs arī jauni deju zābaki.
Neaizmirst arī jaunos
Pie jaunām lietām tiks arī Skrundas kultūras nama pirmsskolas vecuma
deju kolektīvs. Meitenēm būs jaunas blūzes, zēniem krekli un kaklauti. Pie
pilna ekipējuma tiks šajā sezonā izveidotais jauniešu deju kolektīvs „Tikai
tā”. Viņiem būs Kuldīgas novada tautas tērpi un deju kurpes. Gan pieaugušo,
gan bērnu deju kolektīvi tiks pie jaunām saktām.
Papildinājums arī pārējiem
Skrundas sieviešu vokālajam ansamblim būs linu svārki. Savukārt
Rudbāržos jaunas blūzes un krekli, kā arī tautiskie brunči pusaudžu vecuma
folkloras kopas „Kamenīte” dalībniekiem. Rudbāržu un Raņķu folkloristiem
būs arī jaunas kokles, blokflautas, ādas bungas. Mūzikas instrumentu klāsts
tiks papildināts arī ar lietus koku un sintezatoru, savukārt kolektīvu darbības

Lai sakārtotu, jāmaksā vairāk
Skrundas novada pašvaldība rūpes par
dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, uzturēšanu
kārtībā un nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem uzticējusi SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”.
Pārņem dzīvojamās ēkas pagastos
Pēc reģionālās reformas un novada izveides SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” pakāpeniski
ir sākusi apsaimniekot dzīvojamās mājas ne tikai
Skrundā, bet arī pagastos. Vispirms (2010.gada
februārī) sākām apsaimniekot Rudbāržu pagasta
mājas, tad Raņķu (2011.gada aprīlī) un tuvākajā laikā (maijā vai
jūnijā) plānojam sākt apsaimniekot mājas arī Nīkrāces pagastā. Māju
apsaimniekošanas funkciju pārņemšana nenorit bez grūtībām. Rudbāržos
bija sarežģīti izveidot vajadzīgo datu bāzi, sakārtot lietvedību, kā arī noslēgt
līgumus ar dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem. Arī Nīkrācē šobrīd problēmas
tiek apzinātas. Tā kā Raņķos māju apsaimniekošana tradicionālajā izpratnē
līdz šim netika veikta, esam sastapušies ar tādiem risināmiem jautājumiem,
kā patvaļīgi uzbūvēti skursteņi, izjauktas ventilācijas sistēmas, bojāts jumta
segums, nesakārtotas īpašuma tiesības un nepilnīga mājas dokumentācija.
Visas ēkas neapsaimnieko
Lai gan daudzviet apsaimniekošana norit pilnā sparā, tomēr pilnīgi visus
novada dzīvojamos namus mēs neapsaimniekojam. Ir tādas mājas, kuru
apsaimniekošanu ir uzņēmušies un īsteno dzīvokļu īpašnieki, kā arī mājas, kuru
apsaimniekošanu nevaram uzsākt nesakārtotu īpašumu tiesību dēļ ( Kušaiņos
un Jaunmuižā). Liels izaicinājums uzņēmumam būs apsaimniekot pašvaldības
daudzdzīvokļu mājas, kuras neatrodas pagastu centros.
Ieklausās iedzīvotājos
Visbiežāk iedzīvotāji vēlas, lai tiktu veikta ārdurvju nomaiņa, bēniņu
siltināšana, lietus ūdeņu drenāžas sakārtošana, logu nomaiņa koplietošanas
telpās, ūdensvada cauruļu maiņa, jumta seguma nomaiņa. Bet tā kā
apsaimniekošanas maksa ir neliela, tad iegūtie līdzekļi parasti tiek tērēti
steidzamiem remontdarbiem un ikdienas vajadzībām. Lielākiem uzlabošanas
darbiem pagaidām nepietiek līdzekļu. Piemēram, jumta seguma nomaiņa tiek
plānota vairāku gadu garumā, veidojot naudas uzkrājumu. Bet bieži veidojas
situācija, ka sakrātos līdzekļus esam spiesti iztērēt kādai steidzamai vajadzībai.
Daudzus plānotos darbus neļauj veikt arī dzīvokļu īpašnieku parādi.
Maksa atšķiras
Apsaimniekošanas maksa tiek noteikta katrai mājai atsevišķi, vadoties pēc
tās konkrētajām uzturēšanas vajadzībām un novēršamo trūkumu steidzamības.
Mēs arī cenšamies to pielāgot, vadoties pēc īres maksas. Lai nodrošinātu
atbilstošu tehnisko stāvokli daudzdzīvokļu namos, aicinājām pašvaldību
paaugstināt īres maksu. Pašvaldība nolēma, ka īres maksa (atkarībā no dzīvokļu
labiekārtojuma) būs: Nīkrācē no 11 – 26 sant. par m2 , Raņķos - 15 sant. par
m2 , bet Skrundas pilsētā īres maksa tiks paaugstināta par 5 sant. par m2 un
tiks paredzēti arī līdzekļi steidzamiem remontdarbiem dzīvokļos.
Pašvaldībai, iedzīvotājiem un mums kā apsaimniekotājam ir kopīgs mērķis-

Biedrības „CURONICA” valdes priekšsēdētāja Loreta Robežniece
atspoguļošanai un dokumentēšanai- fotoaparāts.
Iegūs jaunu sparu
Kopējais amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits, kas iegūs skatuves
apģērbu, ir 127, savukārt 56 tiks uzlabota kolektīva darbība. „Projekta
īstenošana cels amatiermākslas kolektīvu dalībnieku pašapziņu. Papildinot
materiālo bāzi, būs iespējams vairāk koncertēt, radīt izrādes”, pārliecināta
L.Robežniece. Projekta kopējā summa ir Ls 9784,87. Tas tiks īstenots ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Leader programmas atbalstu.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

panākt, lai katrā daudzdzīvokļu namā valdītu kārtība un atbilstoši apstākļi. Un
mums katram ir savi pienākumi un atbildība ceļā uz šo mērķi. Neaizmirsīsim,
ka tikai no pārvērstā var nākt pārvērtības!
Aivars Rudzroga, SIA “Skrundas komunālā saimniecība“ valdes pr-tājs

Skrundas novada vēlēšanu
komisija informē
Centrālā vēlēšanu komisija ziņo,
ka sāksies parakstu vākšana par likumu grozījumu ierosināšanu. Līdz ar to
Skrundas novada vēlēšanu komisija
informē par parakstu vākšanas laikiem un vietām Skrundas novadā.
No 2011. gada 11.maija līdz
9.jūnijam parakstu vākšanas
likumprojekta “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanai darba laiks:

P.
O.
T.
C.
P.
S.
Sv.

No 2011. gada 18. maija līdz
16. jūnijam parakstu vākšanas
tautas nobalsošanas ierosināšanai par
apturētajiem likumiem „Grozījumi
likumā „Par valsts pabalstu izmaksu
laika periodā no 2009.gada līdz
2012.gadam””, „Grozījums likumā
„Par maternitātes un slimības
apdrošināšanu”” un „Grozījumi
likumā „Par apdrošināšanu
bezdarba gadījumam”” darba laiks:

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00
10:00 – 14:00
15:00 – 19:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
10:00 – 14:00

9.jūnijā no 11:00 – 19:00

P.
O.
T.
C.
P.
S.
Sv.

14:00 – 18:00
15:00 – 19:00
10:00 – 14:00
15:00 – 19:00
14:00 – 18:00
9:00 – 13:00
10:00 – 14:00

16.jūnijā no 11:00 – 19:00

Parakstu vākšanas vietas Skrundas novadā
550

Skrundas kultūras
nams

Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas
novads., LV-3326

560

Atpūtas centrs

Atpūtas centrs, Lielā iela, Dzelda,
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
LV-3320

563

Sākumskola

Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, LV-3323

565

Rudbāržu tautas
nams

Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324

566

Sieksātes
pagastmāja

Sieksātes pagastmāja, Sieksāte,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3325

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra regulārie pasākumi maijā
(Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326, t.63321311, 29407389, e-pasts: daina.abele@skrunda.lv)

Dienas centra klientu nodarbības. Dienas centra klientu, par kuru uzturēšanos centrā slēgta vienošanās par sadarbību, nodarbības D.Ābeles vadībā
notiek katru pirmdienu no pl.10.00 - 17.00, katru piektdienu no 9.00 – 15.00.
Datoru apmācības kursi. Datoru kursi S.Kuzmicka vadībā notiek katru otrdienu un ceturtdienu pl.13.00, 15.00.
Ārstnieciskā vingrošana, trenažieri. Ārstnieciskā vingrošana un trenažieri G.Sandules vadībā notiek katru otrdienu, ceturtdienu no 18.00-20.00,
piektdienās no 12.00-20.00.
Novuss. Novusa spēles apmācība brīvprātīgās B.Ventnieces vadībā katru trešdienu no 14.00-17.00.
Pērļošana. Pērļošana D.Ābeles vadībā katru trešdienu pl.15.30.
Psihologs. Psiholoģe I.Pumpuriņa Skrundas novada iedzīvotājiem bez maksas sniedz konsultācijas katru otrdienu no 9.00 - 12.00, katru ceturtdienu
no 14.00 – 17.00.
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2011. gada 6.maijs

Domes 2011.gada 28.aprīļa sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma izveidot Skrundas novada Pašvaldības policiju
un apstiprināt Skrundas novada
Pašvaldības policijas nolikumu. Izveidoja komisiju pretendentu atlasei
uz policijas inspektora amata vietu
šādā sastāvā: domes priekšsēdētāja
Nellija Kleinberga – komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektors Vilnis Grāvelis, Raņķu
pakalpojumu pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks, Rudbāržu pakalpojumu
pārvaldes vadītājs Aldis Zalgauckis,
Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes
vadītāja Benita Lielāmere. Līdz ar
to Dome izveidoja Skrundas novada
pašvaldības amatu sarakstā 1 amata
vienību – pašvaldības policijas inspektors – profesiju klasifikatora
kods 3355 14, nosakot amata algu Ls
550.00/mēnesī. Līdzekļu avots – no
pašvaldības 2011. gada pamatbudžeta
izpildvarai paredzētiem
līdzekļiem, koriģējot pamatbudžetu.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 4/2011 “Grozījumi
2009. gada 22. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 8/2009 “Skrundas
novada pašvaldības n o l i k u m s ” ” .
Dome nolēma uzsākt Skrundas
novada teritorijas attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādi
un noteikt par attīstības programmas izstrādes vadītāju attīstības
nodaļas vadītāju Zani Eglīti. Dome
izveidoja novada attīstības programmas izstrādes vadības grupu šādā
sastāvā: Skrundas novada domes
priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektors Vilnis Grāvelis,
Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes
vadītājs Aldis Zalgauckis, Raņķu
pakalpojumu pārvaldes vadītājs
Dainis Eisaks, Nīkrāces pakalpojumu
pārvaldes vadītāja Benita Lielāmere,
attīstības komitejas priekšsēdētājs
Ivars Grundmanis, sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas
priekšsēdētāja Gunta Stepanova.
Dome nolēma piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP)
aktivitātes “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros
ar projektu “Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas
novadā”. Projekta kopējās izmaksas ir
65 000.00 LVL. ELFLA finansējums
ir 90% , bet pašvaldības finansējums

ir 10% no attiecināmajām izmaksām.
Dome nolēma piedalīties ELFLA
un LAP aktivitātes “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros ar projektu “Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas
novadā”. Projekta kopējās izmaksas ir
85 000.00 LVL. ELFLA finansējums
ir 90%, bet pašvaldības finansējums10% no attiecināmajām izmaksām.
Dome nolēma piedalīties ELFLA
un LAP aktivitātes “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
ietvaros ar projektu “Estrādes
rekonstrukcija Skrundas pilsētā”.
Projekta kopējās izmaksas ir 140
000.00 LVL. ELFLA finansējums ir
90% , bet pašvaldības finansējums
-10% no attiecināmajām izmaksām.
Dome nolēma piedalīties Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2007-2013
(Latvijas- Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma), PRIORITY
II, Attractive Living Environment
and Development of Sustainable
Community ar projektu “My Social Responsibility” (Mana sociālā
atbildība) un piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 14 711.67 EUR
apmērā, kas ir 15% no Skrundas novada pašvaldības kopējām
izmaksām; projekta attiecināmās
izmaksas ir 98 077.80 EUR,
neattiecināmās izmaksas ir 0.00 EUR
(nulle eiro). Projekta finansējumu
nodrošinās, ņemot aizņēmumu no
Valsts kases. Projekts tiks īstenots
Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrā. Tur tiks ierīkots
lifts un labiekārtotas divas telpas.
Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības 2010.gada pārskatu.
Dome apstiprināja Skrundas
novada pedagoģiski medicīniskās
komisijas nolikuma V nodaļas
Komisijas sēdes reģistrēšanas
23.punkta izmaiņas redakcijā.

Izglītības jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas pirmsskolas izglītības
iestādes „Liepziediņš” slēgšanu
no 27.06.2011. līdz 31.07.2011.
Dome apstiprināja domrakstu konkursa „Ventas valoda”
apbalvojamo personu sarakstu.
Finansējuma avots – pašvaldības
2 0 11 . g a d a b u d ž e t a l ī d z e k ļ i .

Nekustamo
īpašumu jautājumi

Dome nolēma cedēt prasījuma
tiesības pret maksātnespējīgo VAS

„Latvijas Nafta” Ls 432.00 (četri simti
trīsdesmit divi lati) apmērā saistībā ar
nekustamā īpašuma nodokļa parādu
SIA „EAST–WEST TRANSIT”, reģ.
Nr. 40003295522, juridiskā adrese
Lubānas iela 66, Rīga. Noslēgt ar
SIA „EAST–WEST TRANSIT”, reģ.
Nr. 40003295522, Cesijas līgumu.
Dome nolēma pieņemt no VAS
“Privatizācijas aģentūra”, reģ. Nr.
40003192154, adrese K. Valdemāra
iela 31, Rīga, 7 nekustamos īpašumus
un izdarīt izmaiņas Skrundas novada
domes 28.12.2010. sēdē apstiprinātajā
deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas
komunālā saimniecība”, nododot SIA
“Skrundas komunālā saimniecība”
pārvaldīšanai un apsaimniekošanai 5
nekustamos īpašumus, kā arī izdarīt
izmaiņas Skrundas novada domes
28.12.2010. sēdē apstiprinātajā
deleģēšanas līgumā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”,
nododot SIA “Skrundas komunālā
saimniecība” pārvaldīšanai un
apsaimniekošanai mājas Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā.
Dome noteica Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, ar 01.05.2011.
īres maksu pēc saraksta.
Dome noteica Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā,
a r 0 1 . 0 5 . 2 0 11 . ī r e s m a k s u
dzīvojamai mājai “Grenčukrogs”
- Ls 0.17/m2 un dzīvojamai
mājai “Vijolītes” - Ls 0.24/m2.
Dome nolēma veikt pašvaldības
dzīvokļa Jubilejas ielā 4 - 11,
Rudbāržu pagastā, vienkāršoto
rekonstrukciju, pārbūvējot to par
diviem vienistabas dzīvokļiem.
Finansējuma avots dzīvokļa remonta veikšanai līdz Ls 2700.00 (divi
tūkstoši septiņi simti latu) apmērā –
Rudbāržu pagasta 2011. gada mājokļu
apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi.
Dome nolēma iznomāt Skrundas
arodvidusskolai uz 1 gadu telpas
Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 ar kopējo platību
90.3 m2 Raiņa ielā 13, Skrundā,
kā arī atļāva Skrundas arodvidusskolai uz 1 gadu nodot apakšnomā
telpas Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 ar kopējo
platību 90.3 m2 Raiņa ielā 13. Dome
noslēgs telpu nomas līgumu, nosakot
nomas maksu Ls 0.21/m2 + PVN.
Dome nodeva dzīvojamās mājas
Ventas ielā 4, Raņķos, Raņķu pagastā,
pārvaldīšanas tiesības pilnvarotai personai Aldonai Zīderei ar 01.05.2011.
Dome nodeva dzīvojamās
mājas Cieceres ielā 19, Ciecerē,
Skrundas pagastā, pārvaldīšanas
tiesības pilnvarotai personai An-

Novada dzimtsaraksts ziņo

29. aprīlī savu Zelta kāzu jubileju atzīmēja
Jeļena un Elmars Lagzdenbergi
Viņi solījumu būt kopā uz mūžu teikuši Rudbāržos, kur atkal pēc
50 gadiem bērni un mazbērni sarūpējuši svētku brīdi.

Saule mostot zeltu kaisa,
Laimes māte roku sniedz;
Atmiņziedus ceļā kaisa,
Mīļi Zelta kāzās sveic.
Sveicam jubilārus bagāto gadu jubilejā!
Skrundas novada dzimtsaraksts

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Dzīvokļu jautājumi

Dome piešķīra G. S. Ls 250.49
dzīvokļa pārbūvei no Skrundas novada pašvaldības 2011.
gada pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Dome uzņēma 6 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā
personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināmas vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra 3 personām
dzīvokļus Rudbāržu pagastā,
1personai dzīvokli Nīkrāces
pagastā un 1 personai Skrundā.

Citi jautājumi

Dome nolēma novirzīt Ls 200.00
n o 2 0 11 . g a d a p a m a t b u d ž e t a
līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem biedrībai līnijdejotāju
klubam “Jautrie zābaciņi”, atbalstot Skrundas novada dejotāju
dalību starptautiskās līnijdejotāju
sacensībās Nīderlandē no 01.07.2011.
līdz 03.07.2011. un Lietuvā no
1 4 . 1 0 . 2 0 11 . l ī d z 1 6 . 1 0 . 2 0 11 .
Dome nolēma piešķirt biedrībai
„Lejaskurzeme” finansiālu atbalstu LVL200,00 apmērā un
nodrošināt transporta pakalpojumus uz veselības un rehabilitācijas
centru „SANARE” Jaunķemeros
no 25.06.2011. līdz 30.06.2011.
Dome nolēma novirzīt 200,00 LVL
kā finansiālu atbalstu Skrundas novada
galda hokejistiem J.Z.,V.S.,R.P.,A.V.
un G.L. dalībai pasaules čempionātā
galda hokejā Turku, Somijā, no
1 0 . 0 6 . 2 0 11 . l ī d z 1 2 . 0 6 . 2 0 11 .
Dome apstiprināja maksu par ielu
tirdzniecību Skrundas svētkos 2011.
gada 13. un 14.maijā: sīkamatniekiem,
kas tirgosies Skrundas pilsētas centrā
(14.maijā no pl.07.00 -15.00) – LVL
2,00/tirdzniecības vieta. Tirgotājiem
ar pašražoto pārtikas produkciju
Skrundas pilsētas centra skvēros (14.
maijā no pl.07.00-15.00) – LVL5,00/
tirdzniecības vieta. Izbraukuma
tirdzniecībai ar pārtikas un alkohola
precēm Skrundas pilsētas centrā
(14.maijā no pl.07.00-15.00) –
LVL15,00/tirdzniecības vieta. Izbraukuma tirdzniecībai ar pārtikas
un alkohola precēm Skrundas pilsētas
estrādē (13.maijā no pl.18.00- 03.00)
– LVL25,00/tirdzniecības vieta.
Dome pilnvaroja Skrundas novada domes deputāti Guntu Stepanovu piedalīties Latvijas
Pašvaldību savienības 22.kongresā
20.05.2011. Kokneses kultūras namā.
Informāciju sagatavoja projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa

Aicina aizpildīt anketas

Aprīlī Skrundas novadā mūžībā aizgājuši 5 novada cilvēki: divi Skrundas
iedzīvotāji, pa vienam Raņķu, Skrundas un Rudbāržu pagastos. Reģistrēta
viena laulība.

SKRUNDA

drim Strazdam ar 01.05.2011.
Dome pagarināja ēkas Pils ielā 2,
Skrundā, nodošanas ekspluatācijā
termiņu līdz 25.09.2011.
Dome nolēma izbeigt lietošanas
tiesības uz mantojamo zemi I.
B., Skrundā, uz zemes gabaliem
Skrundā 1.029 platībā. Zemes gabali ieskaitāmi valsts fonda zemēs.
Dome apstiprināja VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” izstrādāto
zemes ierīcības projekt lietu no
15.04.2011. par zemes gabala „Kalna Kušaiņi”, Skrundas pagastā,
sadalīšanu. Atdalāmam zemes gabalam 0,2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Mazkušaiņi”, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – dzīvojamo māju apbūve.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Ventas
Līcenieki”, Skrundā, zemes ierīcības
projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome apstiprināja VAS „Latvijas Valsts ceļi” LR Satiksmes
ministrijas personā piekrītošam
zemes gabalam „Meži A”, Skrundas
pagastā, platību 0.52 ha. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu nodalījuma joslā.
Dome nolēma zemes gabalam
„Ziediņi” Rudbāržu pagastā izmainīt
nosaukumu uz „Jaunziediņi”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3325. Zemes gabala lietošanas
mērķis – lauksaimniecība. Zemes
gabalam „Pīlādži” Rudbāržu pagastā
izmainīt nosaukumu uz „Jaunpīlādži”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3325. Zemes gabala
lietošanas mērķis– lauksaimniecība.
Dome nolēma iznomāt SIA
“ANDERSON BALTIC”, reģ. Nr.
40003814620, adrese Smilšu iela
18, Rīga, zemes gabalu 0.0955 ha
platībā Dzirnavu ielā 3, Skrundā, uz
5 gadiem zaļās zonas ierīkošanai,
kā arī noteica nekustamā īpašuma
nodokļa maksu gadā 1.5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības Ls 15.77
(piecpadsmit lati un 77 santīmi).
Nekustamā īpašuma nodokļa maksa
un nomas maksa mainās atkarībā no
zemes kadastrālās vērtības. Dome
nolēma nenodot zemes reformas
pabeigšanai zemes gabalus Rudbāržu
pagastā 9,8ha platībā, Raņķu
pagastā 4,34 ha platībā un Nīkrāces
pagastā 2,9ha platībā. Zemes gabali ir uzskatāmi par stapgabaliem un
ieskaitāmi pašvaldības fonda zemēs

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs (AADC)
darbojas jau četrus mēnešus. Lai uzzinātu Skrundas novada
iedzīvotāju viedokli par centrā rīkotajiem pasākumiem un
tā darbību, izveidojām anketu. Anketas rezultāti palīdzēs
arī centra turpmākās darbības virzienu izvēlē. Galvenokārt
vēlamies uzzināt, kur gūstat informāciju par pasākumiem,
kāds Jums ir izdevīgākais, pieņemamākais informācijas
saņemšanas veids par AADC pasākumiem?
Vēlamies zināt, vai apmeklējat AADC organizētos
pasākumus un kāds būtu Jums izdevīgākais laiks
apmeklējumiem. Joprojām strādājam pie tā, lai uzzinātu,
kādus pasākumus un nodarbības Jūs centrā vēlētos apmeklēt.
Jautāsim arī Jūsu viedokli par pasākumu kvalitāti un
saturu. Lūgsim ieteikumus un priekšlikumus AADC darba
pilnveidošanai. Centrā šobrīd tiek aktivizēts brīvprātīgais
darbs, aicinām ikvienu tajā iesaistīties!
Anketa ir pieejama mājas lapā www.skrundasnovads.lv/
dienas_centrs.php un bibliotēkās.
Anketas lūdzam aizpildīt maija mēnesī un iesniegt novada
bibliotēkās, domē, pakalpojumu pārvaldēs, dienas centrā vai
elektroniski var sūtīt daina.abele@skrunda.lv
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Skrunda - neatkarīga novadvalsts. 13.un 14.maijs.

Šogad abas dienas svētku laikā izdzīvosim kā neatkarīga Skrundas novadvalsts, kurā iedzīvotāji varēs saņemt īpašo skrundenieka
pasi, kas derīga svētku dienām. Sestdien būs iespējams reģistrēt laulību uz vienu dienu. Pilsētas centrā tiks izveidots krēsls mūsu
novada konsīlijam (deputātiem). Tajā svētku laikā varēs iesēsties ikviens, atstājot savu vēlējumu pilsētai.
Kā neatkarīgā valstī mums būs arī sava nauda. Iegādājoties naudu, pasi, stājoties laulībā, Jūs ziedosiet naudu, kuru krāsim gada
garumā Pilsētas pulkstenim. Par svinīgo laulību ceremoniju, pasu izsniegšanu un naudas maiņu rūpēsies Rudbāržu un Skrundas
amatierteātri.
Ceremoniju norise no plkst. 11.00 -15.00. Izdzīvosim savu neatkarību!

Laiks

Vieta

Pasākums

Apraksts

13.maijs
Kultūras nama
mazā zāle

Izstādes

Roberts Muzis (gleznas) , Līga Sakse (Heniņa), fotogrāfijas, Jānis
Freibergs (fotogrāfijas no pagājušā gadsimta…), Daina Ģibiete
(fotogrāfijas).

19.00

Baznīca

Svētku atklāšanas
koncerts

Svētbrīdis, pirms viss sāksies….

18.00

Pilskalna estrāde

Modes deju un aerobikas festivāls

Kurzemes aktīvākās modes deju grupas un aerobikas kolektīvi rāda
savu māku.

22.00

Pulcēšanās Saldus
ielas stāvlaukumā

Jāņtārpiņu karnevāls

Nakts orientēšanās sacensības pilsētā karnevāla tērpos ar
neatkarīgās pilsētvalsts akcentiem. Katram dalībniekam līdzi
atstarotājs.

22.00

Pilskalna estrāde

Disko nakts

Ieeja- Ls 1.00, pēc 23.00 Ls 1,50

14.maijs
6.00-10.00

Ventas krastā

Zivju modināšana

Sacensības makšķerniekiem. Pulcēšanās pie Ventas tilta 5.45

8.00-15.00

Tirgus laukums

Pavasara gadatirgus

Pavasara gadatirgū laiks iepirkšanās un pārdošanas priekiem.

10.00

Pilsētas ielās

Pilsētas modināšana

Laiks doties uz svētkiem ... skrundeniekus modinās pūtēju
orķestris.

10.00-14.00

Skvērā pie
kultūras nama

Izstāde - pārdošana
„Ražots Skrundas
novadā”

Pašu rokām gatavoti rokdarbi, koka, konditorejas, keramikas
u.c izstrādājumi, kurus varēs gan iegādāties, gan iepazīt, gan
aprunāties ar pašiem darinātājiem.

10.00-14.00

Skvērā pie
kultūras nama

Amatnieku tirgus.

Amatnieku izstrādājumi un lauku labumi jūsu priekam no Latvijas
novadiem.

10.30-13.00

Pie kultūras nama

Lai skan !

Skrundas novada skolu, kultūras iestāžu un draugu kolektīvu
amatiermākslas kolektīvu koncerts`

Laukumā pie
Veselības un
sociālās aprūpes
centra

Nogaršo Skrundas
īpašo ēdienu

Nāc nogaršo! Skrundas ēdināšanas uzņēmēji un Skrundas arodskola ir vienojušies par īpašo Skrundas ēdienu, kuru varēsi pirmo
reizi nogaršot. Gatavosim salātus ar neatkarības garšu.
Aicināti skrundenieki nākt ar savām salātu sastāvdaļām. Par
kopīgo garšu parūpēsies Gunta Stepanova ar saviem audzēkņiem.

Skvērā pie
kultūras nama

Bibliotēkai pa pēdām

Skrundas novada bibliotēku
pasākums

Saldus iela

Ghetto basketbols

Svētkos gribas izmēģināt sportisko noturību? Nāc uz Saldus ielu!
Reģistrācija no plkst.10.00 - 10.30

Skvērā pie
aprūpes centra.

Ciemos pie mājas
mīluļiem

Šajā vietā varēsiet apskatīt trušus, noglaudīt kazas un iepazīties ar
Liepājas mājas zoodārzu. Te uzzināsiet par mājdzīvnieku un mūsu
sadzīvošanu līdzās.

11.00

Kalpaka iela

Bērnu laukums

Kopā ar klauniem varēsiet piedalīties dažādās stafetēs, spēlēs un
citās aktivitātēs.

12.00

Saldus iela

Ekstrēmais laiks

Velotriālistu paraugdemonstrējumi. Karatē paraugdemonstrējumi.
Ielu vingrotāji. Pašu spēka vīri.

10.30

10.30-12.30
11.00
11.00-14.00

13.00

Pie kultūras nama

Izrāde bērniem „Burvis no Oza zemes.”

Kuldīgas k/c bērnu vokālā grupa „Putas un Putiņas” aicina uz
muzikālu izrādi.

13.00

Liepājas iela

Skrundas balbieris

Skrundas frizieri aicina ikvienu iejusties modeļu un frizieru lomā,
meklējot jaunus talantus. Frizūra tikai tev.

15.00

Saldus iela

Ģimeņu
ātrrāpošanas
sacensības.

Uz mīksta paklāja savu prasmi ātrrāpošanā svētkos rāda mazuļi,
māsas un brāļi. Tētiem būs jāpieveic garā distance ar šķēršļiem.
Aktīvākajai mammai līdzjutējai – īpašs pārsteigums.

16.00

Saldus iela

Latvju danči
ģimenēm

Pēc kārtīgas sportiskas izklaides visi kopā ievingrināsim raitu soli
latvju dančos, lai varētu just līdzi laivotājiem!

17.00

Ventas upes krastā

Laivu parāde „Mans
ministru kabinets”

Tradicionālais laivu nobrauciens, kurā aicināti visi, kas vien spēj
noturēties virs ūdens. Par godu Skrundas neatkarīgai divu dienu
valstij parādes moto – Mans ministru kabinets.

Ventas upes krastā

Netradicionālās
sporta sacensības
„ Uzvelc mani
kalnā…”

Pēc laivu nobrauciena komandas piedzīvos netradicionālās
sacensības. Piedalās visi, kas vēlas.

Estrādē

Koncerts „Zvaigžņu
mirdzumā”

Koncertā piedalās deju grupa „Dzirnas”, bērnu vokālais ansamblis
„Dzeguzīte”, Dailes teātra aktieri, Dukuru ģimene, A.Daņiļenko,
G.Skrastiņš. Ieeja iepriekšpārdošanā no 2. maija Ls 3,-, koncerta
vakarā Ls 4,-, 5. un 6. maijā biļešu cena Ls 2.-, bērniem līdz 6 gadu
vecumam ieeja brīva. Biļetes varat iegādāties Skrundas kultūras
nama kasē no pl.10.00- 16.00

Kultūras namā

Tautas balle

Ballējas visi... Ieeja – Ls 1,50

Vētras saites

No kosmosa caur mūziķu zemapziņu, dzirdi un rokām skan
instrumentāla mūzika, ļaujot klausītājiem sajust, ka gan viņi paši,
gan pasaule ir daudz plašāka, labāka un skaistāka, nekā tiem
ikdienā šķitis līdz...

Salūts

Netverams prieks, kuram vienkārši jāļaujas.

20.00

22.00-4.00
23.00

23.43

Kultūras nama
skvērā

Darbosies piepūšamās atrakcijas, mašīnas, batuti, velokarti.
P.S. 15. maijā izvēdini galvu pēc svētkiem! Starptautiskajai ģimeņu dienai veltīts velobrauciens. Izbraukšana pl.11.00 no
Skrundas k/n
Svētkus atbalsta Skrundas novada pašvaldība.
Informācija:
Skrundas kultūras nama direktore Loreta Robežniece - 29258469, 63331556
Skrundas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Irita Timbare - 26932394
Skrundas novada sporta darba organizatore Aivita Emerberga - 29570360

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums.
Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte (t.63350461), redaktore - Ieva Benefelde.
Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā, Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

2011. gada 6.maijs

Notikumu kalendārs
7.maijā pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā dambretes un šaha turnīrs
7.maijā Skrundā skrējienam “Skrundas pilskalns” 10 gadi.
Sacensību sākums pl.12.00, dalībnieku reģistrācija no pl.11.00-11.45.
Sacensībās tiek aicināti piedalīties skrējēji no visas Latvijas.
7.maijā pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē amatierteātra pirmizrāde
R.Lukss ”Pusmūža jaunekļi”. Komēdija 3 cēlienos. Pēc izrādes-balle.
11.maijā pl.14.00 Nīkrāces atpūtas centrā nodarbība lakatu
gatavošanā uz kartona. Papildus informācija pa t.26462199 vai
personīgi pie Ingas.
19.maijā pl.12.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā
diabēta māsa R.Gaišuta vadīs semināru „Kas ir cukura diabēts un tā
ārstēšanas pamatprincipi?”, pl.13.00 medicīnas pārstāve I.Umalas
noteiks cukura līmeni asinīs, pārbaudīs glikometrus un bojātos mainīs
pret jauniem.
20.maijā. pl.15.00 Rudbāržu pagasta bērnu un jauniešu centrs rīko
pārgājienu. Bērniem būs iespēja vērot dabas norises un klausīties putnu
balsīs, savākt dabas materiālus rokdarbiem. Noslēgumā- pikniks ar
desiņu cepšanu.
21.maijā pl.13.00 Raņķos pie pagasta pārvaldes ģimeņu dienas
pasākums sportiskā garā ”Dari ar mums, dari kā mēs, dari labāk ar
mums”. Katrai ģimenei vajadzīga sava vizītkarte. Iepriekš pieteikties
pie Aijas.
21.maijā pl.12.00 Nīkrāces pamatskolas sporta zālē Ģimeņu sporta
diena.
25.maijā pl.15.00 Nīkrāces Gardēžu klubiņš aicina uz pavasara
pikniku pie Užuļu mājas saimnieces. Grilēsim zivis un dārzeņus. Par
zivju vērtību mūsu uzturā pastāstīs Inese Ivāne.
27. maijā pl.16.00 Skrundas kultūras namā Liepājas simfoniskā
orķestra koncerts. Ieeja- skolēniem un pensionāriem Ls 1.00,
pieaugušajiem Ls 2.00
27.maijā pl.19.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā Skrundas
amatierteātra “SAAN” izrāde “Astoņas mīlošas sievietes”. Ieeja- bez
maksas.
28.maijā pl.11.00 tiekamies Nīkrācē pie Saieta nama! Dosimies
tradicionālajā pavasara pārgājienā. Šoreiz tas būs ar uzdevumu
veikšanu. Papildus informācija pa t.26462199 vai personīgi pie Ingas.
1.jūnijā Rudbāržos notiks Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai
veltīts Skrundas novada pasākums “Brīvdienas ir klāt!”. Notiks dažādi
konkursi, aktivitātes, priekšnesumi un pārsteigumi. Laipni aicināts
ikviens novada interesents!
1.jūnijā pl.11.00 Nīkrācē pie atpūtas centra Pepija un viņas draugi
gaidīs bērnus, lai dotos jautrā piedzīvojumā.

Skrundā iemirdzēsies zvaigznes!

Skrundas svētkos būs arī koncerts „Zvaigžņu mirdzumā” (skatīt svētku
programmu)
Programmā:
Dailas Martinsones vadītais visu laiku populārākais bērnu ansamblis
„Dzeguzīte” gan jaunus, gan vecus koncertā priecēs ar maestro Raimonda
Paula dziesmām, taču koncertā būs arī īpaši pārsteigumi, bērnu ansamblis
„Dzeguzīte” uzstāsies kopā ar Andri Daņiļenko un Dailes teātra aktieriem.
Horeogrāfs Agris Daņiļevičs sola, ka profesionālās un atzītās deju grupas „Dzirnas” priekšnesumi būs atšķirīgi un tie pārsteigs ikvienu koncerta
apmeklētāju.
Aktieru izpildījumā varēs dzirdēt ne tikai dziesmas no izrādēm, bet arī viņu
pašu mīļākās kompozīcijas, kuras jau guvušas vairāku tūkstošu klausītāju
atzinību, savukārt jaunais, daudzsološais dziedātājs Miks Dukurs izpildīs
Latvijas radiostaciju top dziesmas, Miks Dukurs uzstāsies ne tikai kā solists,
bet arī duetā ar savu māsu Paulu Dukuri.
Koncerta vadītāja lomā iejutīsies Guntis Skrastiņš, kurš ne tikai vadīs
koncertprogrammu, bet arī pats dziedās.
Koncertprogramma „Zvaigžņu mirdzumā” priecēs un liks smaidīt visu
paaudžu klausītājiem. Dziedāsim un priecāsimies visi kopā!

Piedalies Ghetto Basket!

Biedrība „Streetbasket” šovasar piedāvās ielu kultūras karus – „Ghetto
Games”. To ietvaros „Ghetto Basket” ielu basketbola 15 turnīros Rīgā,
„Grīziņkalna skeitparkā” un citviet Latvijā notiks cīņa par galveno balvu –
Andra Biedriņa dāvāto braucienu uz nākamās sezonas Nacionālās Basketbola
asociācijas spēli ASV.
Ghetto Games” sezonas atklāšanas pasākums 13. maijā. Bet jau 14. maijā
tas būs ciemos Skrundas pilsētas svētkos, kur spēles notiks Liepājas un Kalpaka ielu krustojumā.
Komandu reģistrācija notiks interneta lapā „Ghettobasket.lv”, sākot no
9. maija rīta. Dalības maksa, reģistrējoties iepriekš internetā, būs Ls 1 par
spēlētāju. Ja vienība tiks pieteikta tikai pirms pašu sacensību sākuma, tad
dalības maksa būs augstāka – Ls 1,50 par spēlētāju.

