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Latvijas rokdarbi Igaunijā

Labdien, lasītāj!

Zane Eglīte, attīstības nodaļas
vadītāja
Jau Jāņu vainagu zāļu smarža sāk
izgaist, aizvadīta Pēterdiena, un tā
vien gribas sagaidīt siltāku laiku, lai
pilnībā sajustu vasaras garšu.
Vairumam cilvēku vasara šķiet
atvaļinājuma laiks, bet būvniecības
projektu ieviesējiem ir īstākais
pļaujas laiks. Tieši tagad tiek plānoti
visvairāk celtniecības un ielu rekonstrukcijas darbi, kas jāpaspēj paveikt
līdz pirmajiem saliem. Šķiet, laiks ir
pietiekams, bet tas ir nepielūdzams un
rit kā smilšu graudiņi caur pirkstiem.
Man patiess prieks par to, ko Skrundas novada pašvaldība budžeta
ietvaros un ar Eiropas Savienības
fondu finansējumu paveikusi šajā
pavasarī. Uzstādītais pulkstenis Skrundas pilsētas centrā priecē skrundenieku un arī pilsētas viesu sirdis,
kā arī uzstādītās pilsētas robežzīmes
turpina Skrundai raksturīgo vizuālā
tēla veidošanu. Tādēļ arī izvēlējāmies
uz kolekciju monētas Latviešu mantojums (Collectiors Coin Latvian
Heritage) http://www.nationaltokens.
com attēlot Skrundas pulksteni ar
nosaukumu „Laika upe”. Šī gada
realizētie, uzsāktie un plānotie darbi
ir cieši saistīti ar ūdens, upes tēmuturpinās ūdenssaimniecības projekti,
uzstādīts skata laukums pie Ventas,
kā arī vērtēšanai iesniegts projekts
par laivu pievadceļa izbūvi gar estrādi
līdz upei. Jūlijā tiks uzsākti darbi pie
Liepu un Jubileju ielu rekonstrukcijas
un estrādes rekonstrukcijas. Projekts
Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundas pilsētas robežās
no Ventas tilta līdz Liepājas virziena robežzīmei Satiksmes ministrijā
virzās uz apstiprināšanu. Arī Skrundas muiža atjaunota cēli un spītīgi
stāv upes krastā un aicina savos
ērtajos apartamentos vērot mierīgo
upes tecējumu. Pēc Vislatvijas „Lielās
talkas”, kuras tēma bija ūdens, tika
uzsākta skrundenieku iecienītās
peldvietas „Smiltiņas” izkopšana un
turpināsies ar iedzīvotāju iniciatīvu
projektu realizāciju, uzstādot
pārģērbšanās kabīni, soliņus, atkritumu urnas un ierīkojot ugunskura
vietu.
Prieks, ka izsludinātajam
pašvaldības projektu konkursam
„Darīsim kopā!” pieteicās tik daudz
ļaužu, kuriem rūp savas apkārtnes
uzlabošana.
Daudz ir paveikts, bet darāmā
joprojām netrūkst. Un gandarījumu
par jau īstenoto dot tas, ka viss tiek
darīts mūsu iedzīvotāju labklājībai
un mūsu visu apkārtējās vides
uzlabošanai.
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Rokdarbnieces apgūst vienu no auduma aplikācijas tehnikām.
Jau no pagājušā gada vasaras sadarbības partneru piedāvājumu.
norisinās starptautiskais projekts Apgūst auduma aplikāciju
„Rokdarbi”. Tā dalībnieki ir no
Šai reizē skolotāju loma bija
Somijas un Igaunijas, savukārt igaunietēm, kuras mācīja četras
no Latvijas tajā iesaistītas meis- dažādas audumu aplikāciju tehnikas.
tares no Skrundas, Kuldīgas un Tā no kartona un dažādiem atgrieAlsungas. Nupat viņas atgriezušās zumiem tapa gan apsveikumu kartītes,
no Igaunijas, kur gan piedalījās gan piespraudes. Tautiski raksti tika
amatnieku tirdziņā, gan iesaistīja iestrādāti mūsdienu apģērbā tādā
cilvēkus radošajās darbnīcās, gan tehnikā, ar kādu strādā tikai tās aupašas apguva dažādas auduma
aplikācijas tehnikas, ar kādām
strādā Igaunijā.
Tirgo un māca
Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku
sabiedrības uzmanību rokdarbu
izstādēm, atklātajām darbnīcām un
amatniecības gadatirgiem, visu trīs
valstu rokdarbnieces tiekas laikā,
kad konkrētajā vietā ir kādi svētki. Tā
arī Igaunijas pilsētā Peltsamā notika
Pils svētki. Amatnieku tirdziņā galdi
bija piepildīti ar mūsu rokdarbnieču
adījumiem, tamborējumiem, austām
vilnas segām un linu izstrādājumiem,
arī dažādām rotaslietām un citiem
aksesuāriem. Paralēli tam mūsu
stendā ikviens interesents varēja
iemēģināt roku pīnītes pīšanā, no
pērlītēm izveidot zivtiņu, sašūt
smaržu spilventiņu, izveidot nozīmīti
ar tamborējumu un izkalt monētu
ar Skrundas pulksteņa attēlu. Tāpat
mūsu rokdarbnieces iepazina savu

tore- ievērojama igauņu māksliniece
Katre Arula, bet no sasmalcinātiem
auduma atlikumiem, kuri tika iešūti
tādā kā želatīna plēvē, kuru pēc tam
izskalo, veidojās mākslas darbi.
„Dalība šai projektā dod pieredzes
apmaiņu starp rokdarbniecēm, starp
valstīm un kultūrām. Projekta galvenais mērķis ir satuvināt rokdarbnieku
kopienas arī savā valstī. Tā piemēram,

viens otru labāk iepazīst skrundenieki, kuldīdznieki un alsundznieki,”
sacīja projekta vadītāja Zane Eglīte.
Ir, ko mācīties
Dalībnieki no visām sadarbības
pusēm atzina, ka no katra ir, ko
mācīties. Igauņi ir meistari, kā senos rakstus iestrādāt mūsdienīgos
apģērbos un aksesuāros. Savukārt
no somiem varam mācīties, kā savus
izstrādājumus veiksmīgi pārdot ne
tikai savā valstī, bet arī ārzemēs. Gan
somi, gan igauņi atzina, ka latvietes
ir paraugs, kā saglabāt tradicionālo
kultūru tās senajās izpausmēs,
piemēram, tautastērpa valkāšanā,
tai pat laikā nepadarot to tikai par
muzejisku vērtību, bet gan pieejamu
ikvienam.
Viesosies Somijā
Projekts noslēgsies septembrī, kad
vairāk tiks iepazītas somu rokdarbu
tehnikas.
Projekta kopējais finansējums
Latvijā - 11031,96 LVL. Projektu
„Rokdarbi” Nr. 11-00-L421102000002 īsteno biedrība „Darīsim
paši!” ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas pasākuma
„Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība” finansiālu atbalstu.
Teksts un foto- Ieva Benefelde

Peltsamā mērs Jāns Aiaots
kaļ monētu ar Skrundas
pulksteņa attēlu.
Skrundeniece Anna Skarpa
amatnieku tirdziņā Peltsamā pie
Skrundas audēju darbiem.

Apzinātas sakoptākās vietas

Jau trešo gadu Skrundas novada pašvaldības sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas vadītāja Gunta Stepanova ierosina ap Jāņu laiku
apbraukāt Skrundas novadu, lai skatītos, kā cilvēki ne tikai svētku dienās,
bet arī ikdienā kopj savas sētas. Pirmo reizi tika vērtētas ne vien individuālo
māju sētas, bet arī uzņēmumu teritorijas, iestādes un pārvaldes. Nominācijai
sakoptākās sētas tika izvirzītas ap 20 privātmāju pagalmi, bet par labākajām
šogad tika atdzītas: „Smaidas” Rudbāržu pagastā - saimnieki Vizma un Arnolds Kļavenieki, „Lēnu dzirnavas” Nīkrāces pagastā – saimnieki Solveiga
un Olafs Skujas, „Pūpoli” Raņķu pagastā – saimnieki Brigita un Juris Freiji,
„Rītiņi” Skrundas pagasta Jaunmuižā – saimnieki Irina un Aivars Freimaņi,
Rūpniecības iela 12, Skrundā – saimnieki Ingrīda un Anicents Pukinski.
Par sakoptāko uzņēmumu tika atzītas „Kamenes”, Rudbāržu pagastā –
saimnieks Ivars Grundmanis, bet par sakoptāko pārvaldes ēkas apkārtni tika
atzīta „Raņķu pakalpojuma pārvalde”, kur par teritorijas uzkopšanu rūpējas
Dace Brauna. Par sakoptāko tika atzīts arī Skrundas arodvidusskolas pagalms,
kurs šogad „Lielās talkas” laikā piedzīvoja pārvērtības. Bet, apbraukājot
daudzdzīvokļu māju pagalmus, vissakoptākā ir Pils iela 4 Skrundā. Par tā
uzturēšanu kārtībā ir atbildīgs viss mājas sieviešu kolektīvs.
Kā pateicību par sakoptas sētas uzturēšanu Skrundas novada pašvaldība
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Sakoptākā sēta Rūpniecības ielā 12, Skrundā.

organizēs braucienu uz Nīcas sakoptākajiem dārziem. Aicināti arī būs
iepriekšējos gadus atzinību saņēmušie māju saimnieki.
Teksts- Zane Eglīte, foto- Sandris Kuzmickis
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Nometnē apgūst prasmes un saskarsmi

ĪSUMĀ

Izsolīs nomas
tiesības

30.jūlijā pl.10.00 Skrundas novada
pašvaldībā, Skrundā, Raiņa ielā 11,
Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 27.06.2012. domes lēmumu
(prot.9, 3.§), organizē nekustamā
īpašuma- nedzīvojamās telpas Liepājas
ielā 7, Skrundā, nomas tiesību izsoli kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības darbībai. Izsoles dalībnieku
reģistrācija līdz 27.jūlijam pl.13.00.
Nomas maksas sākotnējā cena- LVL
0,70 par 1 m2 plus PVN. Izsoles veidsmutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsolīs “Kūdras
kantori”

Privatizācijas aģentūra pārdod
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli valsts nekustamo īpašumu „Kūdras
kantoris”, Skrundā, Skrundas novadā,
kadastra Nr.6229 010 0079. Izsoles
sākumcena: Ls 4300, nodrošinājums Ls
430, reģistrācijas maksa Ls 25. Izsole
notiks Privatizācijas aģentūras telpās
2012.gada 17.augustā plkst.13.00.
Nodrošinājums un reģistrācijas
maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos
noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas
aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv.
Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var
līdz 2012.gada 1.augustam pl.16.00
Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra
ielā 31, Rīgā, darbdienās no pl.8.3017.00. Pirkuma maksas samaksas
kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa
līdz 5 gadiem. Informācija par apskates
laiku pa t.67021348.

Komplektē grupas

Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrs komplektē grupas datoru apmācībai interesentiem ar un bez
priekšzināšanām. Nodarbības notiks
otrdienās un ceturtdienās pl.13.00,
15.00. Pieteikšanās pie S.Kuzmicka
(t.26119570). „Veselīga uztura kluba”
atbalsta grupai iknedēļas nodarbība
notiks piektdienās plkst.15.00.
Pieteikšanās pie E.Cēres (t.22078038).
Atkarību kabinets aicina pieteikties interesentus bezmaksas grupu
nodarbībām (t.29657347).

Šovasar, pateicoties pagājušā
gada Ziemassvētku un šī gada Lieldienu labdarības akciju “Nepaej
garām!” ietvaros saziedotajiem
līdzekļiem, Latvijas Bērnu fonds
(LBF) sadarbībā ar sociālajiem
dienestiem kopumā organizēs
24 nometnes bērniem ar īpašām
vajadzībām. Viena no šādām
nometnēm nupat noslēgusies
Skrundā.
Apgūst prasmes
Nometne notika Skrundas
arodvidusskolas telpās. Šeit bija
sapulcējušies bērni no visas Kurzemes
vecumā no 8 līdz 15 gadiem. Skrundas novada sociālā dienesta vadītāja
Anda Vītola sacīja, ka bērni šeit
pulcējās, lai jauki pavadītu laiku un
nodarbību laikā iemācītos dažādas
radošas lietas. „Mēs gan zīmējām,
gan gleznojām uz stikla, filcējām,
dejojām, dziedājām, bija sporta
aktivitātes un daudz dažādu vakara
pasākumu, kas notika visu šo 10 dienu
garumā. Tā bija iespēja izkļūt no savas ierastās vides, iespēja draudzēties,
iespēja redzēt daudz ko jaunu, apgūt
dažādas prasmes,” piebilda A.Vītola.
Palīdz brīvprāgtīgie
Ar bērniem darbojās arī divas brīvprātīgās palīdzes. Viena
no viņām Lāsma Freimane sacīja:
„Es pagājušajā vasarā arī biju šajā
nometnē. Man bija jāiet prakse, un
man iepatikās. Bērni ir ļoti atvērti.
Viņi ļoti nāk runāties un ir tādi ļoti
patīkami.” Bērni bija apmierināti, ka
te viņi var gan radoši izpausties, gan
vienkārši atpūsties ar jauniegūtajiem
draugiem. Nometnes dalībnieks no
Skrundas Krists Tkačenko pastāstīja,
ka no draugiem uzzinājis, ka te ir interesanti. Tā arī bijis. Viņam vislabāk
patikušas sporta nodarbības. Savukārt
kuldīdzniece Dita Brūvere atzina, ka

Nometnes bērni kopā ar Cūkmenu.
te mācās, kā saprasties ar cilvēkiem,
jo esot ļoti kautrīga.
Iepazīstas ar Cūkmenu
Bērniem īpaši lielu sajūsmu radīja
šurp atbraukušais Cūkmens. Viņš
viesojas visās LBF organizētajās
nometnēs. Cūkmens pastāstīja par
dažādiem kaitīgiem atkritumiem un
vadīja spēles. Pēc interesantajām
aktivitātēm katrs bērns saņēma arī
dāvaniņas un parakstus no paša
Cūkmena. Tikšanās noslēgumā
nometnes dalībnieki deva zvērestu,
apsolot, ka būs kārtīgi un vienmēr
sakops aiz sevis. LBF atzīst, ka viņu
iespējas šo nometņu organizēšanā
lielā mērā ir atkarīgas no vietējo
pašvaldību atbalsta. Skrundā šāda
veida nometne tiek rīkota jau otro
gadu.
Teksts- Ieva Benefelde
Foto- Anda Vītola

Atvaļinājumā

Darbinieku atvaļinājuma dēļ Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centrs būs slēgts no 16.jūlija līdz 13.augustam. Nepieciešamības gadījumā
interesēties p/a „Sociālais dienests” pa
tālruni 63331296.

Projektu konkurss

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka” Klientu klubs „Mēs paši”
izsludina projektu konkursu, kurā
aicina piedalīties ikvienu – fiziskas
un juridiskas personas, nevalstiskās
organizācijas, pašvaldību iestādes
un neformālās apvienības. Projektu
konkursa mērķis – realizējot attīstības
bankas principus, veicināt iedzīvotāju
iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes
uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā
labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā. Bankas piešķirtais
finansējums konkursa uzvarētājiem
viena projekta realizācijai – līdz 400
LVL. Informācija par Klientu kluba
„Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un
ieteikumiem to aizpildīšanai : www.
hipo.lv Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada
31.jūlijs. Projekti jāiesniedz personīgi
Hipotēku bankas filiālē/norēķinu grupā
vai sūtot pa pastu: Hipotēku banka,
Liepājas filiāle: Lielā iela 12, Liepāja,
LV 3401; Hipotēku banka, Saldus
norēķinu grupa: Jelgavas iela 3, Saldus,
LV 3800.
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Nometnes laikā tapa krekli ar dalībnieku vārdiem.

Par izmaiņām trūcīgā
statusa piešķiršanā

Skrundas novada P/A „Sociālais dienests” informē, ka Labklājības ministrija
noteikusi izmaiņas trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai. To paredz
LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kas 29.maijā apstiprināti
valdībā un stājās spēkā no 2012. gada 1. jūnija.
No 1. jūnija atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam nosaka uz laiku
no trim līdz sešiem mēnešiem. Iepriekš minēto statusu noteica attiecīgi uz 6 un
12 mēnešiem. Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kas
izdota līdz 2012.gada 31.maijam, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām,
ja nav pamata no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālos resursus.
Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, turpmāk jāuzrāda arī tie ienākumi,
par kuriem informācija nebūs pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros
vai to nevarēs apliecināt ar izziņu, piemēram, iegūstot ienākumus no gadījuma
darbiem, dāvinājuma veidā vai kādā citā ceļā.
Savukārt ienākumi no saimnieciskās un profesionālās darbības jāuzrāda
par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem. Līdz šim tie bija jāuzrāda
par iepriekšējo kalendāro gadu.
Situācijās, kad cilvēks pēdējā gada (12 mēnešu) laikā būs pārdevis nekustamo vai kustamo īpašumu, iztikas līdzekļu deklarācijā jānorāda minētā darījuma
rezultātā gūtā ienākumu summa jeb vidējie ienākumi mēnesī. Tos aprēķinās
par pilniem kalendāra mēnešiem no brīža, kad saņemti līdzekļi par darījumu
līdz iesnieguma iesniegšanai. Proti, kopējo ienākumu summu dalīs nevis ar
12 mēnešiem, bet ar mēnešu skaitu no darījuma brīža.
Informāciju sagatavoja Ilva Kliemane
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Aicina kļūt par viesģimeni

Aicinām atsaukties ģimenes, kuras vēlas gūt brīvprātīgā pieredzi,
kļūstot par viesģimeni apmaiņas programmas dalībniekiem, kuri Latvijā
viesosies nepilnu gadu un mācīsies vietējās skolās. Programmu īsteno
nevalstiska, starptautiska brīvprātīgo organizācija AFS Latvija. Tā
nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt
zināšanas, iemaņas un sapratni, kas nepieciešams, lai radītu taisnīgāku
un mierpilnāku pasauli (Par AFS http://www.afs.lv/about-afs/).
Piesakies kļūt par viesģimeni kādam viesskolēnam no Beļģijas, Itālijas,
Meksikas, Taizemes, Turcijas, Vācijas vai Venecuēlas!
Kas nepieciešams no viesģimenes?
Vēlme visai ģimenei gūt šo pieredzi, brīva gultasvieta, nodrošināt skolēnu
ar ēdināšanu, uzņemt kā savu ģimenes locekli, būt spējīgiem pieņemt citādo.
Ko tālāk?
1.Piesaki savas ģimenes dalību, aizpildot pieteikuma formu sadaļā „Piesakies tagad!” vai zvanot / rakstot AFS!
2.Meklē iebraucošo viesskolēnu sarakstu šeit http://www.afs.lv/klusti-parviesgimeni/viesskolenu-profili/2012-2013-macibu-gads/
3.Noskaties video (http://www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/) par citu
ģimeņu pieredzi viesskolēna uzņemšanā
Viesskolēni ierodas 2012.g.24.augustā un dodas prom 2013.g.20.jūlijā.
Dalībnieku vecums: 15-18 gadi. Viesģimeņu pieteikumus gaidīsim līdz
augusta sākumam.
Ko no tā iegūst Latvijas sabiedrība?
AFS Latvija mērķi un darbības joma: starpkultūru izglītības un starpkultūru
sakaru ar skolēnu, studentu, dažādu profesiju pārstāvju un ģimeņu apmaiņas
programmu palīdzības visā pasaulē veicināšana, prasmju uzzināšanu,
kas nepieciešamas dažādu pasaules kultūru pieaugošo savstarpējo sakaru
attīstībai, sniegšana biedrības biedriem, skolēniem, studentiem, ģimenēm,
izglītības darbiniekiem un citām ieinteresētām personām, brīvprātīgo darba
veicināšana, piesaistot arvien vairāk jauniešu, labdarības veicināšana, tolerances veicināšana, izpratnes par dažādām kultūrām veicināšana, valodu
apgūšanas stimulēšana.
Kopš 1990.gada AFS Latvija nosūtījusi vairāk nekā 500 un uzņēmusi
vairāk nekā 700 dalībnieku starptautiskās apmaiņas programmās, iesaistot ap
100 skolām visā Latvijā. AFS Latvija darbību Latvijā iniciējusi un atbalsta
Izglītības un zinātnes ministrija, par organizācijas patronesi kļuvusi valsts
eksprezidente Vaira Vīķe- Freiberga. Kopš 2009.gada 26.novembra Finanšu
ministrija organizācijai piešķīrusi sabiedriskā labuma statusu.
Ilze Liepiņa, uzņemšanas koordinatore
Ilze.Liepina@afs.org, T.+371 67280646 vai +371 26569168
http://www.afs.lv

Uzsāk Liepu un Jubilejas ielas
rekonstrukciju Rudbāržos

Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēto projektu Nr. 11-02L32100-000137 un Nr. 11-02-L32100-000145 īstenošanu.
Projektu mērķis – gājēju un autobraucēju drošības paaugstināšana, veicot
Jubilejas un Liepu ielas rekonstrukciju, tādējādi uzlabojot infrastruktūras
kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.
Būvdarbus saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem veiks SIA „Saldus
ceļinieks”. Plānotais darbu pabeigšanas termiņš 5 kalendāro mēnešu laikā no
darbu uzsākšanas. Autoruzraudzību veiks AS „VCI” norīkots ceļu inženieris
Gints Lasmanis, būvuzraudzību objektā nodrošinās AS „Ceļu inženieri”
norīkots ceļu inženieris Gatis Ozols.
Projektu kopējās izmaksas ir LVL 137 840,82, no tām LVL 113918,03
Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, 10% Skrundas novada pašvaldības
līdzfinansējums.
Informāciju sagatavoja Gita Rubežniece, projektu vadītāja
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Domes 2012. gada 27.jūnija sēde
Administratīvie
jautājumi

ietvaros ar projektu “Laivu pievadceļa
izbūve pie Ventas Skrundā“, projekta kopējās attiecināmās izmaksas
LVL 31 000.00 (trīsdesmit viens
tūkstotis latu), no tām 10% jeb LVL
3100.00 (trīs tūkstoši viens simts latu)
pašvaldības līdzfinansējums.
Dome piekrita domes
priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas
dalībai Eiropas Reģionu komitejas
CIVEX komisijas sēdē 21.06.2012.
un 22.06.2012. Dubrovnikos,
Horvātijā (nemaksājot komandējuma
naudu), kā arī piešķīra apmaksātu
dalītu ikgadējo atvaļinājumu šādos
periodos: 30.07.2012. – 12.08.2012.,
27.08.2012. – 02.09.2012.,
01.10.2012. – 14.10.2012. Domes
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā
viņas pienākumus pildīs vietnieks Ainārs Zankovskis, nosakot
atlīdzību 20% apmērā no domes
priekšsēdētājas mēneša darba algas.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas
novada pašvaldības arhīva Ekspertu
komisijas sastāvā: komisijas lo-

Dome apstiprināja Skrundas novada pašvaldības 2011. gada publisko
pārskatu. Dome apstiprināja nodomu protokolu par siltumenerģijas
piegādi. Dome nolēma piedalīties
Eiropas Savienības Zivsaimniecības
fonda atklātajā konkursā Rīcības
programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai 2007.2013.gadam pasākuma “Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros ar projektu „Klusās ielas un ceļa
Skrunda - Berģi rekonstrukcija Skrundas novadā”. Provizoriskās projekta
attiecināmas izmaksas 140000.00
LV L ( v i e n s s i m t s č e t r d e s m i t
tūkstoši latu), no tām pašvaldības
līdzfinansējums 10%, kas ir 14000.00
LVL (četrpadsmit tūkstošo latu).
Dome nolēma piedalīties Eiropas
Savienības ELFLA atklātas atlases
konkursā pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

cekles Antas Storķes vietā ievēlēja
administratīvo lietu nodaļas vadītāju
Ingu Freimani. Pēc veiktajām
izmaiņām ekspertu komisijas sastāvs
ir šāds: priekšsēdētāja- dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele,
locekļi- administratīvo lietu nodaļas
vadītāja Inga Freimane, apkalpošanas
centra speciāliste Rudīte Kronlaka.
Dome atcēla Skrundas novada domes
26.04.2012. sēdes (prot. Nr. 7, 23.§)
lēmuma „Par dzīvokļu piešķiršanu”
3.2. punktu, un atcēla Skrundas
novada domes 26.04.2012. sēdes
(prot. Nr. 7, 25.§) lēmuma „Par īres
līgumu slēgšanu ar SIA „Skrundas
komunālā saimniecība” 3.1. punkta
tabulas 10.punktu.
Dome atstāja spēkā nosacījumus
karjera nekustamā īpašumā „Salnas”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
izveidei.

Nekustamo
īpašumu jautājumi

Dome nolēma iznomāt pašvaldībai

piederošās nedzīvojamās telpas
Liepājas ielā 7, Skrundā, platība
46.84 m2, rīkojot mutisku nomas
tiesību izsoli 30.07.2012., pl.10.00.
Dome apstiprināja izstrādātās zemes
ierīcības projektu lietas un zemes gabaliem piešķīra nosaukumus. Dome
izmainīja zemes gabaliem lietošanas
mērķus.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā
personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra dzīvokli 1 personai,
slēdzot īres līgumu uz trīs mēnešiem
un vienošanos par parādu nomaksu
iepriekš īrētajā dzīvoklī Skrundas
novadā.
Dome atļāva 4 personām mainīt
dzīvokļus Skrundas novadā, slēdzot
īres līgumu uz vienu gadu un slēdzot
īres līgumus uz nenoteiktu laiku.

SIA „Skrundas
komunālā

saimniecība”
jautājumi

Dome noteica, ka dzīvojamo
telpu īres maksa tiek veidota no
dzīvojamās mājas apsaimniekošanas
izdevumu daļas, kas proporcionāla
attiecīgās dzīvojamās telpas platībai;
apsaimniekošanas izdevumu daļa
var tikt mainīta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai citiem
normatīvajiem aktiem, peļņas, kas
var tikt mainīta ar Skrundas novada
domes lēmumu.

Citi jautājumi

Dome piešķīra biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība”
finansiālu atbalstu Ls 50.00 (piecdesmit lati) apmērā Latvijas politiski represēto personu ikgadējā
salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē
18.augustā. Dome palielinās SIA
“Skrundas TV” pamatkapitālu par
LVL 6000.00 (seši tūkstoši latu).
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas
Skrundas novada pašvaldība 2012.gada budžetā paredzēja finansējumu projektu konkursa
„DARĪSIM KOPĀ!” projektu realizācijai. Tika saņemti 20 projektu pieteikumi-10 no Skrundas pilsētas, 3 no Skrundas pagasta, 2 no Nīkrāces, 3 no Rudbāržu pagasta un 2 no Raņķu
pagasta. Vērtējot projektus, papildus tika ņemts vērā tas, kāds sabiedrībai būs ieguvums no
projekta realizācijas. Skrundas novada pašvaldība ir saņēmusi no Nīderlades fonda KNHM,
kas no 2007.-2010.gadam finansēja iedzīvotāju iniciatīvas projektus, aicinājumu arī turpmāk
rast iespēju ievērtēt finansējumu pašvaldības budžetā šādu projektu realizācijai.
Šogad Rudbāržu pagastā Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta laukumā pa volejbola
laukuma perimetru uzstādīti borti, kas vasaras periodā veidos mini futbola, bet ziemā slidotavas
laukumu. Rudbāržu pagasta medpunktā tik veikts kosmētiskais remonts. Nīkrāces pamatskolas
skolēnu pašpārvalde iegādāsies florbola aprīkojumu, lai bērni varētu drošāk nodarboties ar šo
iecienīto sporta veidu. Bet Raņķu pagastā daudzdzīvokļu mājai, kuras iedzīvotāji izrādījuši
iniciatīvu apsaimniekot savu ēku paši, tiks uzlikts vienots balkonu margu apšuvums. Pieaugot laivotāju skaitam Jūras laivu nomas punktā Raņķu pagasta „Ventās”, tiks izbūvēta lauku
tualete. Pie Cieceres upītes peldētavas tiks ierīkota atpūtas vieta, pārģērbšanās kabīne, soliņi,
galdiņš un atkritumu urna. Tāda paša veida projekts tiks realizēts arī Skrundā pie Ventas, visu
iemīļotajās „Smiltiņās”. Lai pie p/a „Sociālais dienests” paplašinātā rotaļu laukuma varētu
labāk piekļūt, tiks atjaunots taciņas segums.
Teksts- Zane Eglīte
Foto- Aivita Emerberga, Alans Perševics Tiek sakopta atpūtas vieta pie Ventas Skrundā.

Būvvaldē jūnija mēnesī lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Būvniecības pieteikumi

Pie Cieceres upes top atpūtas vieta

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.gada
projektu konkursa „DARĪSIM KOPĀ!” ATBALSTĪTIE
PROJEKTI (jau noslēgti līgumi)
Projekta nosaukums

Projekta pieteicējs

Projekta
realizācijas vieta

Futbola- slidotavas
laukums

Vaclovs Svažs

Rudbāržu pagasts

Dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunas dzīvojamās mājas
būvniecība „Strakši”, Tukums, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā

Gunta Bulava

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Vasaras siltumnīcu- nojumju būvniecība, „Aizpori”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā

Eduards Reinkops

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, jaunas ēkas būvniecība O.
Kalpaka ielā 3, Skrundā

Ainārs Gūtmanis

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Mehānisko darbnīcu būvniecība „Valdeķi”, Skrundas pagastā,
SIA „Urbumiņš
Skrundas novadā
Pluss”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Meža ceļa „Ezeres krusta ceļš” būvniecība 2,9 km Skrundas
AS „Latvijas
pagastā, Skrundas novadā
Valsts meži”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Saimniecības ēkas rekonstrukcija „Valti”, Skrundas pagastā,
Rihards ValtenSkrundas novadā
bergs

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Noliktavas un malkas šķūņa būvniecība, „Viesturi”, Skrundas
pagastā, Skrundas novadā

SIA „Skrunda”

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

AS „Sadales tīkls”

Akceptēt
apliecinājuma karti

Būvprojekti
Ražošanas bāzes fasādes vienkāršota renovācija, Ventas ielā
6A, Skrundā

Mājas sajūta

Nereģistrēta grupa

Rudbāržu pagasts

Jaukais lauku
„Ķemertiņš”

Jauniešu grupa

Raņķu pagasts

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, „Kunci” Raņķu pagastā,
Laimonis Ernests
Skrundas novadā
Kops

Akceptēt
būvprojektu

Teikas

Aldona Zīdere

Raņķu pagasts

SIA „Skrundas
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Cieceres ciemā,
komunālā saimniecība”
Skrundas novadā

Akceptēt
būvprojekta izmaiņas

Nīkrāce sporto

Nīkrāces pamatskolas pašpārvalde

Nīkrāces pagasts

SIA „Skrundas
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kušaiņu ciemā,
komunālā saimniecība”
Skrundas novadā

Akceptēt
būvprojekta izmaiņas

Cieceres atpūtas vietas
ierīkošana

Neformāla
iedzīvotāju grupa
„Ciecernieki”

Skrundas pagasts

Meža ceļa „Pigu ceļš” rekonstrukcija, Rudbāržu pagastā, SkAS „Latvijas
rundas novadā
Valsts meži”

Akceptēt
būvprojektu

Peldvietas „Smiltiņas”
labiekārtošana

Talkotāji

Skrunda

Garāžas fasādes vienkāršota renovācija Cieceres ielā 2A,
SIA „DK
Ciecerē, Skrundas novadā
Investments”

Akceptēt
apliecinājuma karti

Nāc ar prieku!

Broņislavas fonds

Skrunda

Vasaras siltumnīcu- nojumju būvniecība, „Aizpori”, Raņķu
pagastā, Skrundas novadā

Akceptēt
būvprojektu
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14. jūlijā Rudbāržos notiks
ikgadējais pensionāru saiets. Pirmā
pasākuma iniciators ir raņķenieks
Uldis Jaunzemis. Viņa ideja dzīvo
jau 12 gadu. Tas ir brīdis, kad seniori
pulcējas vienkopus, lai priecātos par
dzīvi, dalītos pieredzē un būtu savējo
vidū.
Programmā: no pl.14.00 – 15.00
pie Rudbāržu muižas jūs sagaidīs
barons fon Firsts ar savu galmu, lai
sveiktu ar ierašanos. Reģistrācija.
Iekārtošanās. Rotāšanās. (Aicinām
greznot savu apmešanās vietu ar

Jūsu pagastam / pilsētai raksturīgiem
akcentiem).
Pl.15.00 svinību placī jūsu pagasta
vizītkarte (vizītkartes ilgums 3 min).
No pl.16.30 – 18.00 saredzi, izgaršo
un sajūti Rudbāržus: baznīcas apskate,
kura ir viena no mazākajām baznīcām
Latvijā; gardās zupas baudīšana, kurā
izmantoti tikai vietējie produkti; laika
monētas kalšana. Izkaļot monētu,
iespējams piepildīsies kāda vasaras
vēlēšanās (monētas cena Ls 1.-).
Paredzēta arī„ Nāliķa” smeķēšana.
Pie kalpa Vilarta būs iespēja nogaršot

nesen atrastos spirta brūža krājumus.
Būs arī Veselību stiprinošais mūris,
kurā katram no jums iespēja pievienot
sava pagasta/pilsētas ārstniecības
augu bunti. Pl.18.00 svinību placī
koncerts, pēc koncerta balle kopā ar
pūtēju orķestra „Zelmeri” sekstetu.
Visa pasākuma garumā darbosies
amatnieku tirdziņš un bufete. Dalības
maksa Ls 2.- no personas.
Informāciju sagatavoja Loreta
Robežniece

Amatierteātru festivāls „Spēlēju dancoju…”
11.augustā, pateicoties
amatierteātru un skatītāju atsaucībai,
Skrundā notiks 3. lauku amatierteātru
festivāls „Spēju dancoju…”. To
organizē Skrundas kultūras nams,
atbalsta Skrundas novada pašvaldība
un Kultūrkapitāla fonds. No pl.10.00
– 10.50 dalībnieku reģistrācija pie
Skrundas kultūras nama. Pl.11.00
piemiņas brīdis aktierim Harijam
Liepiņam un festivāla atklāšana
Skrundas pulksteņa skvērā (zivju
zupas baudīšana, atmiņas, H. Liepiņa
draugi un kolēģi). No pl.12.00 –
18.00 amatierteātru izrādes pilsētā
uz 4 skatuvēm. No pl.14.00 - 16.00
aktiermeistarības darbnīcas grupās.

Pl.18. 30 brīvbrīdis ar dziesmām
no dažādām izrādēm centra skvērā.
Pl.20.00 Dailes teātra izrāde
„Zagļi’’. Biļešu cena 6,7,8 lati.
Alternatīva izrādei - ekskursija pa
Skrundas novadu (Piena muižas
un muzeja apskate un aktivitātes
Ls 5 -7, Šitaki sēņu audzētava Ls
2,50). Pēc izrādes apbalvošana un
zaļumballe ar dziedāšanu, dancošanu
un deklamāciju (kultūras nama
pagalmā). Pl.23.00 gaismas ziedi
Skrundas debesīs.
Informāciju sagatavoja Loreta
Robežniece
Foto- Ieva Benefelde

Skrundā

Jūlijā katru otrdienu J.Kregžde (t.29676693) piedāvā masāžas,
ārstniecisko vingrošanu, ietīšanos Baldones peloīda dūņās, kustību
terapiju zīdaiņiem un agrīna vecuma bērniem pēc Bobata metodes.
7.jūlijā no pl.8.00-17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā
pēdu aprūpe. Lūgums pieteikties uz pēdu aprūpi līdz 13.jūlijam vai no
14.augusta (t.63321311) darbinieku atvaļinājumu dēļ. Pēdu aprūpe būs
arī 17. un 18.augustā no pl.8.00-17.00.
11.jūlijā no pl.9.00 -11.30 Skrundas kultūras namā donoru diena.
Aicinām pieteikties pa t.63374022.
14.jūlijā pl.11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos Ģimeņu
sacensības volejbolā.
15.jūlijā pl.11.00 pie Skrundas kultūras nama sāksies velobrauciens.
22.jūlijā pl.11.00 Skrundas vidusskolas smilšu laukumos MIX
sacensības volejbolā
29.jūlijā Skrundas vidusskolas smilšu laukumos Beach Ball 2012
Skrundas posms.
11.augustā mīļi aicināti bijušā kolhoza „Kurzeme” kolhoznieki uz
salidojumu. Pl.16.00 pulcēšanās pie kantora ēkas „Kušaiņos”. Pl.18.00
turpinājums „Mežābelē” pie klātiem galdiem un mūzikas. Dalības
maksa Ls 1.-. Pieteikties pie Eduarda pa t. 63337125, 26129270 vai
pie Zentas pa t.63331502.
18.augustā Skrundas vidusskolas stadionā Skrundas novada
3.atklātās sporta spēles.
28.jūlijā pl.10.00 Rudbāržu sporta laukumā J.Redliha-Raiskuma
ceļojošais kauss minifutbolā.

Nīkrācē

4.augustā pl.12:00 Lēnu baznīcā aizlūgums par mirušajiem, pēc
tam kapu svētki.
18. augustā kapu svētki Priednieku kapos - pl.10:00, Tukuma kapos
- pl.11.00, Nīkrāces kapos - pl.12:00, Miera kapos- pl.13:00, Purva
kroga kapos - pl.14.00.

Raņķos

4.augustā pl.10.00 pie pagasta pārvaldes sports svētki bērniem,
jauniešiem līdz 16.gadiem. Sīkāka informācija pie A.Zemes.
12.augustā Kapu svētki Raņķu pagasta kapsētās: pl.13.00 – Irbes
kapos, pl.14.00 – Priednieku kapos, pl.15.00 – Mazgaraušu kapos.
31.augustā pl.10.30 pie pagasta pārvaldes kopīgi veidosim sveicienu
1.septembrim no ziediem, lapām, augļiem un citiem izejmateriāliem.

Labākie ģitāristi- Skrundā

ar visiem pasākuma dalībniekiem
raņķenieces piedalījās svētku
gājienā. Festivālā savas novadnieces
atbalstīs Rudbāržu folkloras kopas

„Kamenīte” dalībnieki.
Informāciju sagatavoja Loreta
Robežniece
Foto- Ieva Benefelde

Skrundas TV uzsāk pārraidi Re:TV

Latvijas reģionālās un vietējās
televīzijas uzsāk līdz šim nebijuša
kopprojekta Latvijas Reģionu
Televīzijas („Re:TV”) pārraidi Lattelecom Interaktīvajā TV. Turpmāk
skatītājiem reģionālās televīzijas
piedāvās vienotu programmu ar
ikdienas ziņām, autorraidījumiem
un notikumiem no visiem Latvijas
novadiem. Jau sākotnēji ik dienas
skatītājiem tiks piedāvāta sešu stundu
oriģinālprogramma.
„Pēc pēdējo gadu diskusijām
par lokālo televīziju ierobežotajām
apraides iespējām, nonācām pie
loģiska risinājuma – apvienot visu
televīziju veidoto saturu vienā kanālā.
Esam radījuši unikālu Latvijas produktu. Televīzijām šī ir iespēja pārraidīt
savu programmu plašākai auditorijai,
kas līdz šim nebija sasniedzama, bet
skatītājiem -uzzināt par aktualitātēm
arī citos novados,” „Re:TV” vadītāja
Aiva Logina.
„Re:TV” kanāls iekļauts Lattelecom Interaktīvās TV Pamatpakā, kur
pirmo reizi 24 stundas diennaktī Latvijas skatītāji varēs vērot ne tikai sava
reģiona notikumus, bet arī citu reģionu
televīziju sagatavotās programmas.
Iedzīvotāji beidzot sagaidījuši
visaptverošu Latvijas novadu televīziju

Notikumu kalendārs

Rudbāržos

Raņķenieces dodas uz festivālu „BALTICA 2012”
Starptautiskais folkloras festivāls
„BALTICA 2012” notiek no 5.-9.
jūlijam Rīgā, Madonā, Turaidā,
Ikšķilē, Ķekavā, kā arī Barkavas,
Cesvaines, Ērgļu un Kokneses novados. Tajā piedalās ap 170 Latvijas
etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu, kā arī tautas muzikanti,
lietišķās mākslas meistari, amatnieki
un stāstnieki. Tāpat festivāla programmu bagātinās ārvalstu grupas.
„BALTICA” ir plašākie, sabiedrībā
populārākie un pasaulē pazīstamākie
tradicionālās kultūras svētki Baltijas valstīs. Šogad festivāls svinēs
25. jubileju un tā tēma ir CEĻŠ.
6.jūlijā Skrundas novadu festivālā
pārstāvēja Raņķu folkloras kopa,
piedaloties labdarības koncertā.
Kopu vada Zenta Dene. Vakarā kopā

2012. gada 6.jūlijs

„Jau pagājušā gadā Lattelecom
veiktais pētījums apliecināja, ka
Latvijas iedzīvotāji televīzijā vēlas
redzēt vietējo saturu. Katrs otrais
Latvijas iedzīvotājs (53%) uzskata,
ka televīziju piedāvājumā noteikti
jābūt kādam Latvijas reģionālajam
kanālam. Izteikti lielāks šis rādītājs
ir Latvijas reģionos – Latgalē (72%),
Vidzemē (66%) un Zemgalē (64%).
Esam pārliecināti - reģionālo un
vietējo televīziju spēku apvienošana,
veicinās visu izaugsmi, satura attīstību
un kvalitāti, no kā iegūs skatītājs,”
skaidro Lattelecom komercdirektore
Kerli Gabriloviča.
Tālākie kanāla attīstības plāni ietver informācijas apmaiņu ar ārzemju
latviešiem. Plānota sadarbība ar
neatkarīgajiem producentiem
kanāla satura veidošanā par latviešu
aktivitātēm ārpus Latvijas, kā arī
kanāla pieejamības nodrošināšana
ārzemju latviešiem. Tādējādi tiks
sniegta informācija par notikumiem Latvijā un veicināta nacionālās
pašapziņas saglabāšana.
„Re:TV” saturs tiek veidots,
saglabājot katras iesaistītās televīzijas
identitāti ar konkrētu ikdienas ziņu un
autorraidījumu pārraides laiku katrai
televīzijai. Tiks veidoti arī kanāla

kopējie oriģinālraidījumi, piemēram,
jau šobrīd skatītājiem tiek piedāvātas
„Latvijas ziņas”. Satura veidošanā tiks
iesaistīti arī neatkarīgie producenti
Latvijā un ārpus tās.
Skrundas televīzijas veidotie
raidījumi Re:TV kanālā:
Pirmdienās pl.20.15 Kuldīgas
novada vēstis (Raidījumā par
aktualitātēm novadā stāsta
pašvaldības vadītāji un speciālisti).
Otrdienās un ceturtdienās pl.20.15
Sveicināti Viduskurzemē! (Raidījumā
garāki stāsti par cilvēkiem un
kultūrvēsturiskām norisēm Skrundas, Kuldīgas, Alsungas un Saldus
novados).
Trešdienās un piektdienās pl.20.15
Viduskurzemes ziņas (Skrundas,
Kuldīgas, Alsungas un Saldus novadu
aktualitātes).
(Raidījumu atkārtojums nākamajā
dienā pl.9.00 un 15.15)
Sestdienās pl.18.45 Autolaiks
kopā ar Andri Grīnvaldu (piedāvā
Skrundas TV sadarbībā ar Kurzemes
Radio).
)

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte
(t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics. Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā,
Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

1.un 2.jūnijā Alsungas mūzikas skolā notika Latvijas bērnu un jauniešu
klasiskās ģitārspēles konkurss „Gada ģitārists 2012”. Skrundas mūzikas skolu
pārstāvēja skolotājas Jolantas Bračas audzēkņi Roberts Priediņš, Ance Timbare
un Annija Kliemane. Visi 3 audzēkņi uzstājās pārliecinoši, izceļoties tieši ar
muzicēšanas prasmi. Roberts Priediņš jaunākajā A vecuma grupā izcīnīja
galveno balvu-titulu „Gada ģitārists 2012”. Annija Kliemane B vecuma grupā
izcīnīja galveno balvu-titulu „Gada ģitārists 2012” un skatītāju simpātijas balvu.
Ance Timbare B vecuma grupā izcīnīja 1.vietu. Visi 3 audzēkņi tiek izvirzīti
uz IV Starptautisko Baltijas valstu klasiskās ģitārspēles konkursu Viļņā, kas
notiks oktobrī.

Skolu darba laiki

Skrundas vidusskolas darba laiks vasarā katru darba dienu no 9.00 līdz 13.00.
Skrundas arodvidusskolas darba laiks ir katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00.

Novada dzimtsaraksts ziņo

Jūnijā Skrundas novadā reģistrēti 5 jaundzimušie - četri Skrundā, viens
Jaunmuižā. Vecāki izvēlējušies vārdus: Sāra, Beatrise Noa, Nils, Toms un
Markuss. Mūžībā aizgājis 1 novada cilvēks- Nadežda Balse (1958) no Skrundas.
Reģistrētas 3 laulības.
Kopīgus Bērnības svētkus svinēsim atkal nākamgad – 2013. gada vasarā.

Skrundas AVS uzņem jaunus audzēkņus

2012./2013. m.g. piedāvā izglītības programmas uz pamatizglītības bāzes:
*ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI. Kvalifikācija ēdināšanas pakalpojumu
speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums - 4 gadi.
*KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA. Kvalifikācija- būvizstrādājumu
galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 4 gadi.
*BŪVDARBI. Kvalifikācija-apdares darbu strādnieks, 2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums- 3 gadi.
* ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA. Kvalifikācija- elektromontieris,
2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums-3 gadi.
Ar 8 klašu izglītību (15 gadi):
*ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI ar pedagoģisko korekciju. Iegūst
pamatizglītību un kvalifikāciju – pavāra palīgs, 1. profesionālās kvalifikācijas
līmenis, mācību ilgums - 2 gadi.
Ar 7 klašu izglītību (15 GADI):
*BŪVDARBI ar pedagoģisko korekciju.Iegūst pamatizglītību un kvalifikāciju
– būvstrādnieks. 1. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums-3 gadi.
Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV-3326. Telefons/fakss : 63336145,
e-pasts: skrundaas@tvnet.lv, mājas lapa: www.skrundasavs.lv Piedāvājam
dzīvošanu labiekārtotā dienesta viesnīcā. Papildus valsts stipendijai iespējams
saņemt ES stipendiju.

Nākamais Skrundas novada pašvaldības
informatīvais izdevums iznāks
31.augustā.

