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Satiksimies pie pulksteņa!

Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas
kultūras nama direktore.
Tēlnieks Ģirts Burvis savā
daiļradē Latvijā veidojis piemiņas
zīmes daudziem cilvēkiem un
notikumiem, kas, laika upei ritot,
ieguvuši leģendu apvītu tēlu
veidolus un stāstus. Piemēram,
senie jūras braucēji, Liepājas
himnas tēli, piemiņas zīme
M.Brehmanei-Štengelei, un
vēl un vēl… Ar tēlnieka rokām
mūsu pašu senie skrundenieki
- Santiķis, Veisens, Ermanis un
Jēkabs- pilskalnā pēc vairāk
nekā 750 gadiem aicina sēsties
savos krēslos. Mākslinieka
domas lidojums devis otras
dzīves daudziem …
Mēs, kas dzīvojam šajā laikā,
esam piepildīti ar atmiņām, kas
piedzīvotas Skrundā. Mēs esam
raudzījušies ar bērna acīm uz
savu dzimto vietu, kurā Venta
bija platākā upe pasaulē, liepas
ceļa malās šķita saskaramies ar
debesīm. Ar gladiolu garajiem
ziedu kātiem esam devušies
pirmo reizi uz skolu, lai sastaptu
savus bērnu dienu draugus
uz mūžu. Kad, aizbraucot no
Skrundas apgūt zinības un
pasauli, atgriežamies mājās
un izlasām vārdu SKRUNDA
uz robežzīmes, mūs katru ir
pārņēmis vārdos neizsakāms
siltums.
Par savējo Skrundu sauc ļaudis,
kurus dzīve atvedusi uz šo vietu,
lai mīlētu, strādātu, būtu kopā ar
savējiem. Par savējo Skrundu
sauc ļaudis, kas aizbraukuši
pasaulē, lai citā vietā piepildītu
savus sapņus un dzīves. Par
savējo Skrundu sauc mūsu
draugi, kas, kaut uz brīdi esot
kopā ar mums, jūt skrundenieku
viesmīlību un mājīgumu.
Mēs esam tik dažādi ar saviem
uzskatiem par dzīvi, laimi un
mums katram dotajām iespējām,
bet mūs visus vieno šis laiks,
kurā esam šeit un tagad. Tāpēc
esam iecerējuši, ka Skrundas
skvēru rotās Ģ.Burvja veidots
pulkstenis „Laika upe”.
Topošais pulkstenis katram
ļauj ieguldīt savu daļu. Mēs jau
zinām, ka laiks ritēs tālāk, bet
šodien mums ir dota iespēja to
iezīmēt ar savām atmiņām un
finansiāli visiem kopā ziedot
pulksteņa izveidei.
Kad Skrundas centrā pulksteņa
ciparnīcas skaitīs minūti aiz
minūtes, skvērā pulcēsies
pārīši, brauks viesi aplūkot
vienīgo koka pulksteni Latvijā,
jūs varēsiet klusi pasmaidīt
un sevī nodomāt – lai laiks rit,
šajā pulkstenī ir daļa no manis
izdzīvotā laika.
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Lai turpinātu Skrundas centra
skvēra sakārtošanu, radusies ideja
to īpašu padarīt ar tikai Skrundai
raksturīgu pulksteni. Šobrīd jau
tapušas tēlnieka Ģirta Burvja
skices.
Vieno upe un tilts
Divas stāvus pieslietas laivas, kuras savieno improvizēta upe un tilts.
Vienā variantā laivu pilda cilvēki,
otrā- akmeņi. Tāds šobrīd redzams
topošais Skrundas skvēra pulkstenis
skicēs. To autors tēlnieks Ģirts Burvis
saka: „Man bija viegli risināt tēmu. Es
atkal izmantoju Skrundai raksturīgos
simbolus, kā robežupi -laika upi, kā
tiltu- laika simbolu. Esmu izmantojis agrākos izteiksmes līdzekļus un
materiālus, kā ozolkoks, nerūsošs
tērauds, akmens.” Tēlnieks jau veidojis ķēniņa krēslus pilskalnā un Skrundas robežzīmes. Ģ. Burvja darba
pieredzē šis būs pirmais pulkstenis,
tāpēc tas esot liels izaicinājums.
Plānots, ka pulkstenis būs piecus
metrus augsts.
Moderns mehānisms
Vieta pulkstenim izraudzīta Skrundas centrā, skvērā iepretim bijušajai
slimnīcai. Tēlnieks atzīst, ka pats
pulksteņa mehānisms iecerēts moderns. Tas tiks regulēts ar satelīta
palīdzību. Arī laika pāreju no ziemas
uz vasaras laiku (un otrādi) pulkstenis
regulēs automātiski. Naktī tas būs
izgaismots.
Aicina ziedot
Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai
piesaistītu finansējumu un skices
pārtaptu reālā pulkstenī. Kopējās iz-

Tēlnieks Ģirts Burvis iepazīstina ar pulksteņa skicēm vēsturnieku Arturu Heniņu.
maksas ar visu pulksteņa uzstādīšanu
un vietas labiekārtošanu ir vairāk nekā
12 000 latu. Pulksteņa izveidošanas
ideja nākusi no biedrības „CURONICA” valdes priekšsēdētājas un
Skrundas kultūras nama direktores
Loretas Robežnieces. Tāpēc biedrība
arī uzņēmusies ziedojuma vākšanu.
Jau Skrundas pilsētas svētku laikā tika
rīkota akcija, kurā svētku dalībnieki
saziedoja 294 latus. Daļa no šīs naudas ieguldīta skiču un tāmes izstrādē.
Izveidots ziedojumu konts, kurā
pulkstenim uz septembra nogali bija
iesūtīti 17 latu. Ziedot var jebkurā
laikā, bet tuvākais pasākums, kad

cilvēki tiks aicināti ziedot jau zināmstas būs 8. oktobrī, kad Skrundas
novada amatiermākslas kolektīvi
piedalīsies labdarības koncertā.
Savukārt vakarā kultūras namā uz
koncertu aicinās Skrundas mūziķu
grupas „Barrel” un „The Violence
of Silence”.
Rakstīs projektu
Arī Skrundas novada pašvaldība
aktīvi iesaistījusies līdzekļu piesaistē.
Tiek meklēti veidi, kā rast naudu projektos. Paredzams, ka daļa summas
tiks iekļauta nākamā gada budžetā.

Skrundas novada pašvaldības vadītāja
Nellija Kleinberga atzīst: „Priecātos,
ja izdotos radīt tādu vietu, kas būtu
kā centrālā ass novada dzīvei. Tas
būtu kā pamatīgums, kā tiekšanās uz
augšu, ko nākotnē saredzu arī novada
attīstībā. Labi, ja idejas īstenošana
varētu notikt kopīgiem spēkiem, kurā
katrs varam pielikt savu roku.” Ja viss
izdosies, kā cerēts, pulksteni atklās uz
pilsētas svētkiem.
Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Alans Perševics

Rekvizīti
Biedrība „CURONICA’’
Reģistrācijas nr. 40008145230
Latvijas Krājbanka
Konta nr. LV40 UBAL 2214135512001
Ar norādi ziedojums Skrundas pulkstenim „LAIKA UPE”

Skrundas pulkstenī „Laika upe” tēlaini atveidota ideja par
laiku, kas ietverta pilsētas senajos simbolos- robežupē un
tiltā pār to, vienojošā arī paaudzes. Esam kā ceļinieki laikā,
katrs savā, bet reizē arī vienā laivā.
Tēlnieks Ģirts Burvis

1. variants. Pulkstenis (h5 x 2,5 x 3m) veidots kā ozolkoka laivu
formas. Laivā atveidotie cilvēku tēli simbolizē dažādas skrundenieku
paaudzes.

2.variants. Pulkstenis (h5 x 2,5 x 3m) veidots kā ozolkoka laivu
formas. Laivā ievietotie akmeņi simbolizē notikumus no gadsimta uz
gadsimtu.

Aicinām iedzīvotājus palīdzēt izvēlēties, kuru no divām piedāvātajām skicēm īstenot dzīvē. Pulksteņa skices varat apskatīt un savu
viedokli izteikt Skrundas novada bibliotēkās līdz 31.oktobrim. Savu izvēli varat darīt zināmu arī pa t.63331556, 29258469.
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Piesaistīti līdzekļi ielu un estrādes rekonstrukcijai

ĪSUMĀ

Apmācības diabēta
pacientiem

11.oktobrī pl.14.00 Skrundas
kultūras nama mazajā zālē Kuldīgas
primārās veselības aprūpes centra
pēdu aprūpes kabineta un diabēta
apmācības māsa Iveta Miņina vadīs
Skrundas AADC organizēto bezmaksas nodarbību par pēdu aprūpi
diabēta pacientiem, pārbaudīs
glikometrus un bojātos mainīs pret
jauniem. Interesentiem pirms un pēc
nodarbības būs iespējams izmērīt
cukura līmeni asinīs. Aicinām interesentus savlaicīgi pieteikties. Šajā
reizē runāsim arī par to, kas ir un
kā darbojas cukura diabēta pacientu
biedrība. Pieteikšanās alternatīvās
aprūpes dienas centrā pie Dainas vai
pa tālruņiem 63321311, 29407389,
vai rakstot uz e-pastu: daina.abele@
skrunda.lv

Seminārs „Dzimtas
koks”

Kas ir dzimtas koks? Kā to sākt veidot? Kur un kā meklēt informāciju par
saviem senčiem? Kāda informācija ir
atrodama arhīvos un kā to iegūt? Ja
vēlaties iegūt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, tad aicinām Jūs uz
tikšanos nodarbībā „Dzimtas koks”
Skrundā alternatīvās aprūpes dienas
centrā Kalēju ielā 4, 6.oktobrī plkst.
17.30 . Nodarbību vadīs: dzimtas
koka veidošanas entuziaste Maija
Oše. Ieeja brīva. Pieteikties iepriekš.

Ve i d o s a t m i ņ u
stūrīti

22.oktobrī pl.19.00 Skrundas
kultūras namam - 50. Aicinām
iedzīvotājus līdz 7. oktobrim dalīties
bildēs un dokumentālās liecībās.
Būsim priecīgi, ja kultūras nama
50 gadu jubilejas pasākumā kopā
ar jums izveidosim atmiņu stūrīti
- Mūsu kultūras nams. Materiālus
gaidīsim Lielā ielā 1a, Skrundā
, 2. stāvā, administrācijas telpās.
Iepriekš sazinieties pa t.63331556
vai 29258469.

Projekts „Klusās ielas un ceļa Skrunda - Berģi rekonstrukcija
Skrundas novadā”
Skrundas novada pašvaldība saņēma 18.05.2011. Lauku atbalsta dienesta
lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam Nr.11-02-ZL08Z401101-000002 „Klusās ielas un ceļa Skrunda - Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma
„Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Projekta realizācijas
laikā ir plānots rekonstruēt Kluso ielu Skrundā posmā 0.642km līdz 0.62 km
(120m) un ceļu Skrunda - Berģi posmā no 0.000 līdz 0.570 (570m). Projekta
kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 62704.91 LVL. Projekts tiks realizēts
līdz 2012.gada 1.jūnijam.
Projekts „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā
Skrundas novadā”
Skrundas novada pašvaldība saņēma 27.06.2011. saņēma Lauku atbalsta
Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam Nr.11-02-L32100-000145 „Jubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu
pagastā Skrundas novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta realizācijas laikā ir plānots
rekonstruēt ielu 6207m2 platībā. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa
ir 53052.78 LVL. Projekts tiks realizēts līdz 2012.gada 1.decembrim.

Izgatavosim
kartiņas!

Jau sen vēlējies kādu iepriecināt,
bet idejas jau ir beigušās? Nāc uz
nodarbībām un izgatavo pats savu
kartiņu! Nepieciešamie materiāli:
zīmulis vai pildspalva, aplikācijas
papīrs, adata, krāsaini diegi (spolīšu
vai mulinē), balta lapa, šķēres, lineāls,
līme, pērlītes, otiņa līmēšanai. Pirmā
tikšanās 3.oktobrī plkst. 10.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centrā. Pieteikties iepriekš.

Adīsim rotaļlietas!

No 6.oktobra Skrundas alternatīvās
aprūpes dienas centrā ceturtdienās
pl.15.00 mācīsimies adīt rotaļlietas.
Nodarbības vadīs: Dana Šperlinga.
Nepieciešamie materiāli: dzija, 2 adāmadatas, 2 pogas acīm,
piepildāmais materiāls. Lūgums
pieteikties.
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rekonstrukciju Rudbāržu pagastā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
69672.13LVL. Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada 31.decembrim.

Projekts „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā
Skrundas novadā”
Skrundas novada pašvaldība saņēma 27.06.2011. Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam Nr.1102-L32100-000137 „Liepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā Skrundas
novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ietvaros ir plānots veikt 350m Liepu ielas

Projekts „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā”
Skrundas novada pašvaldība saņēma 02.08.2011. Lauku atbalsta dienesta
lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam Nr.11-02-32100000141 „Estrādes rekonstrukcija Skrundas novadā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Skrundas estrādi 42995m2 platībā. Projektu
plānots realizēt līdz 2012.gada 31.decembrim.
Informāciju sagatavoja Kristīne Vērdiņa
Foto- Ieva Benefelde

Iesaista brīvprātīgajā darbā

Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”

Biedrība „Lejaskurzeme” iesniedza pieteikumu NVA Kuldīgas filiālē, lai
piedalītos projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai aktivitātē
„Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 20. oktobrī ir noslēgts līgums par
trim brīvprātīgā darba prakšu vietām. No 1.oktobra biedrība „Lejaskurzeme”
šī projekta ietvaros nodarbinās brīvprātīgajā darbā trīs jaunietes. No tām divas
jaunietes darbosies kā interešu pulciņu vadītājas Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrā, bet viena- Jaunmuižas pamatskolā.
Biedrības „Lejaskurzeme” projektu vadītāja Sanita Ukavica
Biedrība „Ventas krasti” ir saņēmusi atbalstu NVA rīkotā projektā
„Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošanai aktivitātē „Atbalsts jauniešu
brīvprātīgam darbam”. No 1. oktobra uz 6 mēnešiem projektā darbosies
divas brīvprātīgā darba jaunietes. Viena būs sabiedrisko attiecību speciāliste,
kas dokumentēs, veidos fotoarhīvu, sadarbosies ar masu medijiem biedrības
ikdienas pasākumos Skrundas novadā, kā arī palīdzēs atspoguļot Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centra darbu. Otra jauniete būs projekta vadītājas
asistente, kas palīdzēs koordinēt biedrības esošos projektus un gatavos jaunus
projektu pieteikumus.
Biedrības „Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne

Darināsim rozes!

5. un 12.oktobrī pl.15.00 Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā
notiks nodarbība rožu darināšanā.
Nepieciešamie materiāli: kļavu lapas
(vienam ziedam 5), diegs, matu laka,
šķēres. Savukārt 19. un 26. oktobrī
pl.15.00 darināsim rožu pušķus no
kreppapīra. Nodarbības vadīs: Dana
Šperlinga. Nepieciešamie materiāli:
kreppapīrs, līme, šķēres, diegs, ota
līmēšanai, drātis vai cits stingrs
materiāls. Pieteikties iepriekš.

Rekonstruēta tiks arī Skrundas estrāde.

Nr.2009/0285/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/562
2009.gada 15.decembrī Skrundas novada pašvaldība un Valsts
izglītības attīstības aģentūra noslēdza līgumu par projekta „Izglītības
iestāžu informatizācija” realizāciju. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties
30 stacionāros datorus, 8 portatīvos datorus, 4 multimediju tehnikas un
attīstīt 4 lokālos datortīklus. Projekta aktivitātes tiek īstenotas pēc MK
2008.gada 5.augusta noteikumiem Nr.649 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2
apakšaktivitāti „Izglītības iestāžu informatizācija”. Projektā ir iesaistītas
5 Skrundas novada izglītības iestādes: Skrundas vidusskola, O.Kalpaka
Rudbāržu pamatskola, Nīkrāces pamatskola, Jaunmuižas pamatskola un
Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola rehabilitācijas centrs. Izglītības
un zinātnes ministrija pašreiz veic iepirkuma procedūru uz projektā
paredzēto IT. Projektu ir plānots realizēt līdz 30.06.2012.
Kristīne Vērdiņa
Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste
+37163350461

Attīstībā izmantos rotaļlietas

6.oktobrī pl.10.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē informatīvā bezmaksas seminārā „Rotaļlietu izmantošana bērnu attīstībā” Modris Dzerkalis
stāstīs un demonstrēs SIA „Domiņa” attīstošās rotaļlietas. Seminārs paredzēts
bērnu vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem. Pasākums notiek
projekta „Aprīkojuma iegāde attīstošo terapiju nodrošināšanai biedrībā „Lejaskurzeme”” ietvaros. To organizē biedrība „Lejaskurzeme” sadarbībā ar
alternatīvās aprūpes dienas centru.
Semināra laikā iegūsiet vērtīgas zināšanas un iepazīsiet daļu no rotaļlietu
klāsta, kuras tiks izmantotas attīstošajās, individuālajās nodarbībās bērniem
Alternatīvās aprūpes dienas centrā jau oktobrī. Par nodarbībām oktobrī
interesēties AADC!

Atsāk darboties trenažieru zāle

Oktobrī Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā darbību atsāks
trenažieru zāle. Interesentiem trenažieru lietošanu ierādīs un sastādīs treniņu
programmas Jānis Ābols. Par trenažieru izmantošanas kārtību un laikiem
interesēties Alternatīvās aprūpes dienas centrā.

Mācīsies mūziku

No 10.oktobra katru pirmdienu pl.16.30 Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrā bērniem un jauniešiem invalīdiem notiks mūzikas nodarbības
brīvprātīgās mūzikas skolotājas Lienes Alencēvičas vadībā.

Cienījamās dāmas Skrundas pusē!

Ir pienācis laiks mums veidot klubiņu, kurā varētu iesaistīties sievietes
no Skrundas pilsētas un pagasta. Sanāksim kopā, atslēgsimies no ikdienas
darbiem un rutīnas, izglītosim sevi, mācīsim citus! Idejas ir par kulinārijas un
konditorejas ievirzēm, floristiku un rotām, modi un kosmētiku, veselīgu dzīves
veidu un netradicionālo medicīnu. Protams, tas nav viss, ko mēs varētu apgūt.
Ja esat gatavas sadarboties un iegūt jaunu pieredzi, laipni lūgtas pieteikties pie Inese Ivānes līdz š.g. 15. oktobrim, lai varētu apzināt klubiņa biedru
skaitu, norises vietu un laiku. Pieteikties pa tālr. 29427990 vai 63331343, kā
arī e- pastā: ivane.inese@inbox.lv
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Jogas sākumkurss Skrundā

13. un 14. oktobrī no pl.18.30-21.30, kā arī 15. un 16. oktobrī 10.00-14.30
Skrundā alternatīvās aprūpes dienas centrs aicina Skrundas kultūras nama
telpās interesentus uz jogas nodarbībām.
Stresa ietekme mūsu ikdienā bieži vien netiek novērtēta. Bieži vien dusmas,
vainas sajūta, kavēšanās pagātnē vai pārliekas rūpes par nākotni ir mūsu dzīves
neatņemama sastāvdaļa. Šādas prāta svārstības ir viens no galvenajiem stresa
un nemiera iemesliem gan mūsu, gan apkārtējo cilvēku dzīvē.
Jogas sākumkurss ietver vienkāršas, bet tajā pašā laikā spēcīgas tehnikaselpošanu un meditāciju, lai palīdzētu cilvēkam atbrīvoties gan no fiziskā, gan
emocionālā stresa, iegūstot skaidrāku uztveri un spēju būt efektīvam ikdienā.
Šajā kursā ikviens var apzināties saikni starp emocijām un elpošanu, kur
elpošana ir no dabas dota atslēga mūsu emociju mainīšanai. Kursā ietvertas
arī praktiskas garīgas zināšanas par cilvēku, prātu un dots ieskats, kā cīnīties
ar negatīvām emocijām. Kurss izveidots tā, lai atgādinātu cilvēkam to, ko
viņš jau sen zina, un palīdzētu izmantot to, kas viņam ir.
Kursa centrā ir elpošanas tehnika Sudarsan Kriya, ar kuras palīdzību var
attīrīt fizisko ķermeni, palielināt un nostiprināt imunitāti, atbrīvoties no stresa
un iegūt emocionālu stabilitāti un mieru.
Samaksa par kursu vienai personai (četras dienas) – līdz 07.10.2011. Ls
40.00, līdz 11.10.2011. – Ls 52.00, studentiem un pensionāriem Ls 25.00,
atkārtotiem kursa apmeklētājiem Ls 10.00. Kursu vadīs skolotājs Mārtiņš.
Pieteikšanās individuāli centra telpās Skrundā, Kalēju ielā 4, vai pa
tālruņiem 63321311, 29726237 līdz 11.oktobrim.

Gaida kurzemnieku drosmīgās idejas!

Par labu tradīciju kļuvusi sadarbība starp Ventspils Augsto tehnoloģiju
parku (VATP), Kurzemes Biznesa inkubatoru (KBI) un SEB banku (SEB),
jau trešo reizi organizējot konkursu „Drosmīgu ideju atbalsta programma”.
Biznesa ideju autoriem līdz 1.novembrim ir iespēja pieteikties uz nepieciešamo
finansiālo atbalstu un padomu biznesa attīstībai. Konkursa nolikums un Pieteikuma veidlapa ir pieejama partneru mājas lapās: www.vatp.lv, www.kbi.
lv, www.seb.lv, kā arī konkursa mājas lapā: www.draugiem.lv/diap.
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2011. gada oktobris

Domes 2011.gada 7.septembra ārkārtas sēde
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Administratīvie jautājumi

Dome nolēma ņemt no Valsts kases vidēja termiņa aizņēmumu 73 900.00 LVL (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti latu) apmērā vai ekvivalentu summu eiro projekta “Ropupes tilta
rekonstrukcija Raņķu pagastā” realizācijai uz kredīta atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts kasē noteikto procentu likmi, ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2012. gada 1. martam. Aizņēmuma
atmaksa tiks garantēta ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Domes 2011.gada 22. septembra sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma atmaksāt 3 Skrundas
novada pašvaldības darbiniekiem
30% no gada studiju maksas par
2011./2012. studiju gadu, ieskaitot
to personas uzrādītajā norēķinu kontā
un slēdzot papildus vienošanos pie
darba līguma.
Dome atzina par spēkā neesošiem
Skrundas novada pašvaldības 2010.
gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. 7/2010 “Skrundas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Tika apstiprināti saistošie noteikumi
Nr. 6/2011 “Par sabiedrisko kārtību
Skrundas novadā”.
Dome atzina par spēkā neesošiem
Skrundas novada pašvaldības 2010.
gada 22. aprīļa saistošos noteikumus
Nr. 8/2010 “Par sociālā dzīvokļa
izīrēšanas kārtību”. Tika apstiprināti

saistošie noteikumi Nr. 7/2011 “Par
sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”.
Dome apstiprināja saistošos
noteikumus Nr. 8/2011 “Kārtība,
kādā Skrundas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus uz Skrundas novada izglītības iestādēm
obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Dome atcēla Skrundas novada
domes 27.08.2009. sēdes (prot. Nr.
9, 36. §) lēmumu “Par līdzdalības
maksājumu apstiprināšanu Skrundas mūzikas skolā” un apstiprināja
saistošos noteikumus Nr. 9/2011 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību
Skrundas Mūzikas skolā” .
Dome izdarīja grozījumus Skrundas novada pedagoģisko darbinieku Metodisko apvienību
vadītāju sarakstā: izslēdza no sarak-

Skolotāju dienā sveiksim skolotājus
darba jubilejās
Vārds, uzvārds
Cik pilni gadi nostrādāti?
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskola
Ina Meistere
20
Daina Vēreniece
25
Dzintars Strauts
25
Skrundas Mūzikas skola
Jolanta Brača
30
Sandra Nikovska
30
Jaunmuižas pamatskola
Inga Rence - Remte
10 gadi kā direktore
Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs
Aija Muceniece
5
Ēriks Koļesovs
10
Aldis Kliemanis
15
Mirdza Pilskunga
20
Biruta Liepa
45
Dzintra Arājuma
45
Skrundas arodvidusskola
Iveta Janševska
15
Dace Kudore
20
Gunita Ozoliņa
20
Inga Kronberga
20
Dzintra Šperlinga
30
Anita Sebeža
Pedagoģisk. - 35, Skrundas AVS - 15
PII Liepziediņš
Dzintra Eglīte
35 (vienīgā darba vieta)
Skaidrīte Valinska
30
Inese Ekšteine
30
Skrundas vidusskola
Vineta Hildebrante
10
Agita Dēvica
20
Baiba Eversa
25
Inese Bartuševica
25
Inta Ņuņēvica
35
Daina Ļaudaka
45
Benita Austra Šperliņa
50
Valentīna Folberga
50
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sta Klašu audzinātāju metodisko
apvienību, papildināja sarakstu ar
Pirmsskolas metodisko apvienību
un par tās vadītāju apstiprināja
Lieni Alencēviču-O.Kalpaka
Rudbāržu pamatskolas skolotāju.
Pa r S ākums kola s me todis kās
apvienības vadītāju apstiprināja
Ingu Vingri-Skrundas vidusskolas
skolotāju. Par novada metodiskā
darba vadītāju apstiprināja Daci
Grāveli. Finansējuma avots – valsts
mērķdotācijas rezerve pedagogu
atalgojumam.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10/2011 “Grozījumi 2011.
gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 “Par pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””.
Dome apstiprināja 2011. gada
budžeta grozījumus.
Dome apstiprināja Rudbāržu
internātpamatskolas – rehabilitācijas
centra izmaiņas skolas attīstības
plānā, kā arī apstiprināja izmaiņas
skolas nolikumā.

Nekustamo
īpašumu jautājumi

Dome grozīja Skrundas novada
domes 25.11.2010. sēdes (prot. Nr.
21, 5.§) lēmumu “Par pašvaldības
dzīvokļa pārdošanu” un izteica
šādā redakcijā:„1.Pārdot īrniecei
J.G. pašvaldības dzīvokli Skrundas
novadā uz nomaksu līdz 2013. gada
martam un noteikt, ka par atlikto
maksājumu pircējs maksā arī likumiskos procentus un līgumsodu 0,1
procenta apmērā par katru nokavēto
dienu, šos nosacījumus iekļaujot pirkuma līgumā, kā arī līgumā nodibina
ķīlas tiesības nesamaksātās summas
apmērā vai paredz citu saistību
nodrošinājumu.”
Dome nolēma piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos
nodokļus un kavējuma naudu no 19
personām.
Dome iznomās 2 skolotājām uz
laiku līdz 31.05.2012. telpu Nr. 19
– 73.9 m2 platībā Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”

interešu izglītības pulciņa “Bēbīšu
skoliņa” vadīšanai.
Dome nolēma pagarināt ar
uzņēmumu veikala telpu (kopējā
platība 95.25 m2) Liepājas ielā 7,
Skrundā, nomas līgumu uz 10 gadiem.
Dome pagarinās ēkas Pils ielā 2,
Skrundā, nodošanas ekspluatācijā
termiņu līdz 30.11.2011. un slēgs
vienošanos pie 25.05.2006. pirkuma
līguma ar uzņēmumu par termiņa
pagarinājumu.
Dome atļāva saimniecības ēkas
būvniecību īpašumā Skrundā,
izstrādājot tehnisko projektu un
atbilstoši tam veicot būvdarbus.
Dome apstiprināja izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu no 12.09.2011.
par zemes gabala „Lignas” Rudbāržu
pagastā sadalīšanu. Atdalāmiem
zemes gabaliem 2. platībā piešķirt
nosaukumu „Kārlēni”. Zemes gabalu
lietošanas mērķis- lauksaimniecība
un mežsaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Magones” Raņķu pagastā zemes ierīcības
projektu sakarā ar zemes gabala
sadalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „Dārznieki”
(Raņķu pagasts).
Dome nolēma sadalīt zemes gabalu „A9” un atdalāmiem zemes
gabaliem piešķirt nosaukumu „Tilti”
(Skrundas pagasts) un zemes gabalus
ieskaitīt pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu fondā, un „Autoceļš A9”
(Skrundas pagasts). Zemes gabalu
lietošanas mērķis- zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Dome sadalīja zemes gabalu Liepājas ielā 29, Skrundā, un
atdalāmam zemes gabalam un uz
tā esošai dzīvojamai mājai piešķīra
vienotu adresi Liepājas iela 29,
Skrunda, Skrundas novads. Zemes
gabala lietošanas mērķis- dzīvojamo
māju apbūve. Sadalīja arī zemes
gabalu Amatnieku ielā 9A, Skrundā,
un atdalāmam zemes gabalam un uz
tā esošai dzīvojamai mājai piešķīra
vienotu adresi Amatnieku iela 9A,

Skrunda, Skrundas novads. Zemes
gabala lietošanas mērķis- dzīvojamo
māju apbūve.
Dome sadalīja saimniecību „Veldzes” Raņķu pagastā, atdalāmam zemes
gabalam piešķīra nosaukumu „Vīķi”,
Raņķu pagasts, Skrundas novads,
un pievienoja saimniecībai „Vīķi”.
Zemes gabala lietošanas mērķis –
lauksaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību
„Kalniņi” Raņķu pagastā, atdalāmam
zemes gabalam, piešķīra nosaukumu „Dārznieki”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, un pievienoja
saimniecībai „Dārznieki”, Raņķu
pagastā. Zemes gabala lietošanas
mērķis – zeme zem ēkām un pagalmiem.
Dome piešķīra autoceļa P117 Skrunda – Aizpute posmam km 0.0000.870 nosaukumu „6209E1002 Aizputes iela”, Skrunda, Skrundas novads. Zemes gabala lietošanas mērķis
– zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 4 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā Skrundas novadā kā personas, kas ar
dzīvojamo platību nodrošināmas
vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra 2 personām
dzīvokli. Dome atļāva mainīt un
pārslēgt īres līgumu G. V.
Dome nepiešķīra J. I. dzīvokli
un izskatīs atkārtoti jautājumu par
dzīvokļa piešķiršanu Skrundas
novadā pēc izziņas par veselības
stāvokli iesniegšanu pašvaldībā.
Dome pagarināja 4 personām īres
līgumus Skrundas novadā uz laiku
līdz sešiem mēnešiem.
Dome piekrita 2 personu atteikumiem un pārtrauca īres tiesības
uz dzīvokļiem Skrundas novadā ar
01.10.2011.

Citi jautājumi

D o m e n o 0 1 . 1 0 . 2 0 11 . l ī d z
01.06.2012. noteica citu Skrundas
pilsētas bibliotēkas darba laiku.
Sagatavoja Kristīne Vērdiņa

Veiksmīgi realizēta starptautiskā Leader
projekta „Rokdarbi” otrā aktivitāte
Šā gada pavasarī vietējās rīcības
grupa (VRG) „Darīsim paši!”
noslēdza sadarbības līgumu ar VRG
„Karhuseutu” (Somija) un VRG
„Jōgevamaa Koostookoda” (Igaunija) par starptautiska Leader projekta
„Rokdarbi” (Handicraft) realizāciju.
Projektā paredzētas septiņas
aktivitātes, no kurām divas jau ir
realizētas.
Šī projekta mērķis ir veicināt
sadarbību starp vietējas rīcības
grupām un rokdarbniekiem.
Projekta rezultātā :
•Tiks izveidots projektā iesaistīto
partneru sadarbības tīkls;
•Iegūta pieredze par rokdarbu
kultūru kā tūrisma veicinātāju;
•Iegūtas zināšanas par dažādu
rokdarbu tehniku pielietojumu un
pārdošanas iespējām.
Somijas un Igaunijas partneri projektu realizē caur Leader programmas pārrobežu sadarbības aktivitāti.
Latvijā šāda starptautisku projektu
ieviešanu tikai plāno, tādēļ mēs vēl
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nevaram plašā pulkā pārstāvēt dalību
šajā projektā.
Pirmā aktivitāte notika Igaunijā
Peltsamā pilsētā Pils svētku ietvaros
no 24.-26. jūnijam. Projekta darba
grupas pirmajā vizītē sadarbības
partneri iepazinās un apsprieda projekta aktivitātes un tās finansējumu,
komunikācijas veidus.
Projekta otrā aktivitāte notika
Somijā no 7-10.septembrim Kokemaki pilsētā. Šīs aktivitātes tēma
bija aušana. Katrai dalībvalstij bija
jāprezentē savas tautas aušanas
kultūra un tradicionālās tehnikas.
Somijā tika izrādītas skrundenieces,
ilggadējās audējas Mirdzas Upenieces austās segas rudenīgos toņos
un smalkie lina galdauti. Kuldīgas
novadu pārstāvēja Inga Vīksna ar
saviem rokdarbu studijas „Varavīkne”
darbiem, bet Alsungas novadu mēs
parādījām fotogrāfijās.
Atklātajās aušanas darbnīcās mums
bija iespēja darināt somu nacionālo
lepnumu - lupatu deķi.
Nākamā aktivitāte ir Ziemassvētku
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Skrundas pilsētas
BIBLIOTĒKAS
darba laiks:
Pirmdiena 12-19
Otrdiena 9-17
Trešdiena 9-16
Ceturtdiena 9-17
Piektdiena 9-14
Sestdiena 9-11
Bibliotēka slēgta svētdienās,
katra mēneša pēdējā
pirmdiena-spodrības diena,
katra mēneša trešajā
ceturtdienā - metodiskā diena,
lasītājus neapkalpo.
tirdziņi Igaunijā un Somijā. Bet
mums nozīmīgākais pasākums būs
nākamā gada maijā Skrundas svētku
laikā, kad pie mums viesosies Igauņu
un Somu rokdarbnieki ar atklātajām
darbnīcām, izstādi un tirgošanos.
Ceram, ka tuvākajā laikā būs
apstiprināti noteikumi starptautisko
projektu iesniegšanai un realizēšanai
Leader programmā.
Teksts- Zane Eglīte
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Skrundas kultūras namam- 50
Skrundas kultūras nams 22.oktobrī
pl.19.00 svinēs svētkus – 50 gadu
jubileju. Uz pusgadsimta sliekšņa
satiksies bijušie un tagadējie darbinieki, kultūras nama draugi un
atbalstītāji. Koncertā kopā ar Skrundas amatiermākslas kolektīviem
piedalīsies draugi no Peltsamā, Andris Daņiļenko, Zigfrīds Muktupāvels
un Edgara Račevska vīru koris.
Pasākuma laikā apmeklētāji varēs
aplūkot izstādi „Mūsu kultūras
nams’’, kur fotogrāfijās, dokumentos un atmiņās varēs ielūkoties gan
senos, gan jaunākos notikumos.
Kultūras nama jubileja būs diplomdarbs skrundeniecei, Kultūras
koledžas ceturtā kursa studentei
Līvai Kleinbergai.
Mēs, kultūras nama saime, gaidīsim
ciemos gan pasākumā, gan ballē, kura
sāksies pl.22.00, lai kopīgi svinētu
dzīvi un svētkus. Pārkāpjot pusgad-

Viena no sestdienas talkām pie jaunuzceltā kultūras nama pagājušā
gadsimta 60-tajos gados.
simta slieksnim, lai kopīgi īstenojas
jaunas, drosmīgas idejas, kas silda
sirdi un ļauj mums saprast, ka esam

vietā, kur dzīvo radīšanas prieks!
Teksts- Loreta Robežniece
Foto- Jānis Gorsvāns

Top jauna grāmata par Skrundas novadu
Šobrīd vēsturnieks un publicists Arturs Heniņš strādā pie jaunas grāmatas „Skrundas sagša”.
Pats autors nosaukumam devis
apakšvirsrakstu- Novada esejas. „Tur
būs vēstures noklusējumi,” stāsta
A.Heniņš, „piemēram, Lēnās par
skolotāju strādāja Biruta Senkēviča,
viņa daudz rakstījusi par Lēnu vēsturi.
Interesanti fakti ir par aktiera Harija
Liepiņa piedzīvojumiem Skrundā
kara laikā. Grāmatā būs visu tādu
fragmentiņu apkopojums caur
Heniņa subjektīvu skatījumu.” Jau
sarakstītas esot 130 lapu, bet grāmata
būs tikpat apjomīgā kā „Ventas
sakta”, jo savāktais materiāls ir ļoti
bagātīgs. Vēsturnieks neslēpj, ka nu
grāmatās cilvēki tiek iepazīstināti ar
to informācijas bagāžu, kuru viņš
vācis visu mūžu.
Teksts-Ieva Benefelde
Foto- Alans Perševics

Novada
dzimtsaraksta ziņo

Jaunmuižā un Rudbāržos
piedzimuši 2 bērniņi – Kristiāna un
Roberts. Mūžībā aizgājuši 2 cilvēki,
kuru mūžam vēl vajadzēja ritēt cauri
gadiem. Noslēgtas 2 laulības.

Volejbola tradīcijas
turpinās

Novembrī sāksies Skrundas
atklātais čempionāts volejbolā
vīriešiem, tāpēc komandas tiek
aicinātas savu dalību pieteikt
savlaicīgi. Izspēles sistēma tiks
noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita. Pieteikties Skrundas sporta pasākumu organizatorei
A.Emerbergai pa t.29570360 vai
www.draugiem.lv

Pateicība

Skrundas pilsētas bibliotēka izsaka pateicību Lindai Makarovai un
Nellijai Kleinbergai par dāsnajiem
grāmatu dāvinājumiem. Pateicoties
šiem dāvinājumiem bibliotēkas
plaukti papildinājās ar 70 jaunām un
interesantām grāmatām.

Liepājas teātris
viesosies Skrundā!

Sestdien, 29. oktobrī, plkst.
18:00 Skrundas Kultūras namā ar
dzīves komēdiju „Laimesciema
podniekdarbnīca” viesosies Liepājas
teātris. Izrādi iestudējis lugas autors

Lauris Gundars.
Mīlas trīsstūri parasti rodas
negaidīti, tomēr nekļūt par lieko vairs
nav tik vienkārši – pat tas, ko sevī esi
uzskatījis par izcilu, kādam var šķist
nožēlojams. Un otrādi.
Izrādes darbība notiek īstā podnieku darbnīcā, kur līdzās podiem un
bļodām tiek virpotas arī trīs cilvēku
- raupja vīra, jaunekļa un romantiskas
atraitnes - karstākās vēlmes.
Kā saka režisors: „Izrāde ir karsta...
Kā dzīve. Visi trīs nepārtraukti atro-

das kaislību varā. Ne brīdi nepamet
sajūta, ka kaut kam tūlīt ir jānotiek.”
Izrādē piedalās aktieri Inese
Kučinska (Epa), Egons Dombrovskis
(Miķelis) un Kaspars Kārkliņš (Jasis).
Inese Kučinska un Kaspars
Kārkliņš par lomām šajā iestudējumā
nominēti „Spēlmaņu nakts” balvām.
Biļešu cenas Ls 4 un Ls 5. Biļetes
iespējams iegādāties Skrundas
Kultūras namā un Biļešu paradīzes
kasēs visā Latvijā, kā arī elektroniski
www.bilesuparadize.lv.

Maigi noglāstīt vakardienu,
iecelt savu dzīvi
šodienas šūpolēs un
uzšūpot līdz galotnēm, līdz
nepazaudēšanas augstumiem, līdz
neapmaldīšanās skaistumam, līdz
neaizmiršanas zelta stariemkatrā ziņā līdz vietai, kur
viss sliktais aizkūp kā dūmi, bet
viss labais joprojām
nāk līdzi un
nepāriet.
/M. Laukmane/
Iecelsim ikdienu svētku šūpolēs un sanāksim kopā
1.oktobrī pl.15.00 Skrundas ev.lut. baznīcā uz svētbrīdi,
un plkst.16.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē, lai
ieklausītos Brocēnu jauniešu kora „Sonate” skanīgajās
balsīs, apsveiktu savus kolēģus darba jubilejās, tiktos
ar pensionētajiem skolotājiem un pabūtu kopā Skolotāju
dienai veltītā svētku pasākumā.
Mīļi aicināti visi izglītības iestāžu darbinieki un pensionētie
skolotāji!

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 oktobris

Notikumu kalendārs
Skrundā
Skrundas kultūras nama mazajā zālē apskatāma Guntas un Pāvela
Nalivaiko foto izstāde „Domu mulsums”.
1.oktobrī pl.22.00 Skrundas kultūras nama 50 gadu jubilejas ietvaros
visus kopā aicina 80. - 90. gadu Skrundas dīdžeji un diskotēka KURŠI.
Galdiņi mūsu, groziņi Jūsu. Ieeja - Ls 1,50. Tuvāka informācija pa t.
63331556.
No 6.-8.oktobrim Berghofas muižā Sieksātē notiks seminārs- nometne „Atgriezties dvēseles mājoklī”.
7.oktobrī Skrundas kultūras nama 3.stāva zālē notiks jogas nodarbība skolotāja Mārtiņa vadībā tiem, kas izgājuši jogas
sākumkursu.
8.oktobrī pl.10.00 Skrundas arodvidusskolas sporta zālē notiks
sacensības minifutbolā. Dalības maksa Ls10,- no komandas, kura
tiks ziedota Skrundas pulkstenim. Pieteikties Artim Dziemidam pa
t.29149823.
8.oktobrī pl.14.00 skvērā pie Skrundas sociālās aprūpes centra vietā, kur atradīsies Skrundas pulkstenis, koncertēs Skrundas kultūras
nama amatiermākslas kolektīvi - ziedojumu vākšana, naudas ceļa
veidošana.
10.oktobrī pl.15.30 Skrundas k/n kino zālē filma “Rio”. Biļešu
cena - Ls 0,70
12. oktobrī un 14. decembrī no pl.9.00-11.30 Skrundas kultūras
namā būs donoru diena. Lai plānotu līdzi ņemamo materiālu daudzumu,
lūdzam pieteikties pa t.63374022.
12.oktobrī no pl.18.00-20.00 Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrā pirmā nodarbība „Bērna emocionālā audzināšana”.
Kopā 10 nodarbības. Maksa par nodarbību Ls 3.00, pārim Ls 5.00
(priekšapmaksa par vienu nodarbību uz priekšu) Nodarbības vadīs
skolas un ģimenes psiholoģe Sarmīte Štāle. Pieteikšanās līdz 5. oktobrim pa t. 29726237 vai 63321311.
15.oktobrī pl.12.00 Skrundas kultūras namā izstāde - pārdošana.
Piedalīsies Skrundas un Turlavas rokdarbnieces. Būs iespēja iegādāties
dziju.
15.oktobrī pl.10.00 Skrundas kultūras namā notiks atklātais Skrundas novada komandu zoles turnīrs. Komandā četri spēlētāji. Dalības
maksa Ls10,- no komandas.
17.oktobrī pl.16.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā
novada skolēnu padomes sanāksme.
22.oktobrī pl.19.00 Skrundas kultūras namam - 50 „ Satikšanās uz
pusgadsimta sliekšņa” Pl.22.00 balle un svētku lustes kopā ar muzikantiem „Lustīgais blumīzers” Ieeja- 1,50. Lūdzam pieteikt galdiņus.
29. oktobrī pl.18.00 Skrundas kultūras namā ar dzīves komēdiju
„Laimes ciema podniekdarbnīca” viesosies Liepājas teātris. Izrādi
iestudējis lugas autors Lauris Gundars. Biļešu cena- Ls 4.00 un 5.00.
29.oktobrī no pl.10.00-18.00 Skrundas baptistu draudze, Skrundā,
O.Kalpaka ielā 4, organizē bezmaksas semināru „Attiecību veidošanas
māksla”. Lektori no ASV Bils un Donna Moldini. Vairāk informācijas
www.skrundasnovads.lv.
Rudbāržos
8.oktobrī no pl.9.30 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē
norisināsies zoles turnīra 2. kārta. Dalības maksa- Ls 2,-.
8.oktobrī pl.19.00 Rudbāržu kultūras nama zālē tiek aicināti visi,
kurus interesē un kuri prot saredzēt un sadzirdēt Vārda spēku dzejā.
Pārdomās dalīsies un sarunāsies Inta Kampara.
14.oktobrī pl.16.00 Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notiks
dārzeņu un puķu izstāde. Kāposti, burkāni, bietes un citi dārzeņi-cik
tie vērtīgi mūsu uzturā. Kā tos garšīgi pagatavot-pastāstīs audzinātāja
Antra Bikše. Cienāsimies ar pašu atnestajiem ziemas krājumiem.
14.oktobrī Rudbāržu kultūras namā notiks pensionāru atpūtas
vakars. Dalības maksa- Ls1.-. Pieteikties Rudbāržu pagasta pārvaldē
pie sekretāres vai pa t.63300871.
16.oktobrī pl.17.00 Rudbāržu kultūras namā koncerts “Duetam
Sandra- 20”. Ieejas maksa- Ls2.-.
20. oktobrī pl.18.00 Rudbāržos Kulinārijas brīnumu vakars. Interesentus aicinām pieteikties pa t.28327883.
Nīkrācē
5.oktobrī pl.16.00 Nīkrāces saieta namā par mālu terapiju mūsu
veselībai stāstīs Inese Ivāne. Varēs arī izmēģināt pašu gatavotu māla
sejas masku. Līdzi jāņem dvielītis, matu lociņš un sejas krēms, kuru
lieto ikdienā.
12.oktobrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā jaunās multiplikācijas
filmas “Rio” demonstrēšana.
13.oktobrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā Gardēžu klubiņš aicina
uz rīvēto kartupeļu ēdienu pēcpusdienu. Sīkāka informācija pie saieta
nama vadītājas Ingas Koļesovas.
20.oktobrī pl.15.00 Nīkrāces saieta namā seminārs skaistumkopšanas skola. Par kosmētikas lietošanu ikdienā stāstīs
Inga Koļesova. Līdzi jāņem matu lociņš un dvielītis.
No 24.-28.oktobrim Nīkrāces saieta namā katru dienu pl.12.00
pagasta skolēni tiek aicināti piedalīties skolas brīvlaika “Rudens
nometnē”.
Raņķos
Raņķu amatiermākslas kolektīvi uzsāk sezonu. Folkloras kopa 5.oktobrī pl.16.00, amatierteātris - 5.oktobrī pl.18.00
7.oktobrī pl.18.00 Raņķu pagasta pasākumu zālē Pensionāru balle.
Tiks sumināti jaunie pensionāri.
11.oktobrī pl.16.00 Raņķu pagasta bibliotēkā rožu darināšana no
kļavu lapām.
26.oktobrī pl.14.00 Raņķu pagasta ģimeņu centrā galda tenisa
sacensības jauniešiem. Pieteikties ģimeņu centrā vai pie A.Zemes.

