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Labdien, lasītāj!

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības vadītāja

Laikā starp Līgo vakaru un lielo
Dziesmu svētku noslēguma koncertu Jūsu rokās nonāks kārtējais
Skrundas novada informatīvais
izdevums.
Vispirms gribu pateikt paldies
par uzticību un atbalstu, kuru
devāt, balsojot pašvaldību vēlēšanās. Ceru, ka visi kopā atkal
paveiksim darbus un radīsim
lietas,kuras būs noderīgas katram Skrundas novada iedzīvotājam ilgus gadus. Domāju, ka
pratīsim saklausīt un ieraudzīt
atšķirības starp solīto, cerēto un
reāli paveikto. Aicinu būt aktīviem
un atbalstošiem nostājās iedzīvotāju interešu aizstāvībai. No
mums – katra viena – ir atkarīga
Skrunadas novada šodiena un
nākotne. Laimes lācis vai Brīnumslotiņa noteikti nepaveiks
darbus mūsu vietā.
Ar pateicību un mīlestību novērtēju to Skrundas novada iedzīvotāju devumu, kuri piedalās
un pārstāv Skrundu latviešu XXV
Dziesmu un XV Deju svētkos.
Tas ir rezultāts ļoti grūtam, bet
skaistam darba procesam –
tautas mākslas saglabāšanai.
Šodienas pasaulei mēs esam
interesanti un vajadzīgi tikai ar
kaut ko unikālu un neatkārtojamu - tie ir mūsu lielie Dziesmu un
Deju svētki. Tas ir arī mūsu tautas
identitātes un pašapziņas ziedu
laiks. Un tajā piedalās arī mūsu
Skrundas novada 124 amatiermākslas kolektīvu dalībnieki,
vadītāji un organizētāji. Paldies!
Mēs esam lepni!
Laiks, kuru aizvadām Dziesmu
un Deju svētku zīmē, parāda
arī interesantas latviešu rakstura iezīmes. Izrādās, ka mēs
spējam būt vienoti, pašapzinīgi
un smaidīgi. Tās, manuprāt, ir
iezīmes, kuras, biežāk lietojot
arī ikdienā, mēs vieglāk un ātrāk spētu paveikt tos grūtos un
arī nepatīkamos darbus. Tāpēc
iedvesmosimies no tiem mūsu
novada ļaudīm, kuri atvēl savu
brīvo laiku dziesmām, dejām,
teātra spēlēšanai un aušanai,
bet vislabāk – būsim paši šo
skaisto un aizraujošo nodarbju
darītāji, tādējādi apliecinot sev
un pasaulei – latvieši ir un būs,
Latvija pastāvēs mūžam!
Priecīgu un bagātu vasaru!
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Novadu turpinās vadīt Nellija Kleinberga

12.jūnijā tika sasaukta Skrundas novada jaunievēlētās Domes pirmā sēde. Tajā
galvenais jautājums bija Domes priekšsēdētāja vēlēšanas. „Reģionu alianse”
šim amatam izvirzīja Nelliju Kleinbergu,
savukārt „Vienotība” neizvirzīja nevienu
kandidātu, tomēr visi septiņi šī saraksta
deputāti balsoja pret Nelliju Kleinbergu. Nellija Kleinberga tika ievēlēta par
Skrundas novada Domes priekšsēdētāju
ar vienas balss pārsvaru – 8 balsīm.
Priekšsēdētājas vietnieka amatam tika
izvirzīti divi kandidāti – „Reģionu alianse” izvirzīja Aldi Zalgaucki, savukārt
„Vienotība” - Patrīciju Santu Miķelsoni.
Ievēlēts tika Aldis Zalgauckis.
Deputāti arī vienojās par pastāvīgo
komiteju sastāvu. Finanšu komitejas
priekšsēdētāja ir Nellija Kleinberga. Vēl
no „Reģionu alianses” tajā darbosies
Aldis Zalgauckis, Ivars Grundmanis,
Loreta Robežniece, Gunta Stepanova,
Rihards Valtenbergs, savukārt no „Vienotības” - Juris Jaunzems, Patrīcija Santa
Miķelsone, Ainārs Zankovskis, Aldis
Balodis, Andris Bergmanis.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja ir Gunta
Stepanova. Vēl no „Reģionu alianses”

Jaunais Skrundas novada Domes sasaukums pieņem pirmos lēmumus.
tajā darbosies Aldis Zalgauckis, Loreta
Robežniece, Aivars Sebežs, savukārt
no „Vienotības” - Nauris Gaiķis, Ainārs
Zankovskis, Juris Jaunzems.

Attīstības komitejā no „Reģionu alianses” darbosies Ivars Grundmanis, Aivars
Sebežs, Ivo Bārs, Rihards Valtenbergs,
savukārt no „Vienotības” - Juris Jaun-

zems, Aldis Balodis, Ainars Piļeckis.
Informāciju apkopoja - Ieva Benefelde
Foto - Ieva Benefelde, Aivars Vētrājs
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Aldis Balodis

Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja. T. 63350456, 26444311
nellija.kleinberga@skrunda.lv

SIA “IVO AUTO” direktors
T. 29265247, ivoauto04@inbox.lv

SIA „Pindstrup Latvia” struktūrvienības
vadītājs
T. 29350636, aivars.sebezs@inbox.lv

SIA „Dzeldas HES” valdes priekšsēdētājs
T. 29427530
jaunzems.juris@inbox.lv

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks, Skrundas vidusskolas skolotājs. T. 26064393, aldiszalgauckis@inbox.lv

Z/s “Jaunarāji” vadītājs
T. 29555362
bergmanisandris@inbox.lv

RUDBĀRŽI

Skrundas Profesionālās vidusskolas skolotāja. T. 26421485, gunta.stepanova@inbox.lv

Skrundas kultūras nama direktore
T. 29258469, robezniece.loreta@inbox.lv

Z/s „Jāņkalni” vadītājs
T. 26344983
liepnieki@inbox.lv
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NĪKRĀCE

SIA “Kamenes” īpašnieks
T. 29246015, kamenes.kamenes@inbox.lv

Valsts probācijas dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja T. 28654780, santa.lencberga@
inbox.lv, patricija575@tvnet.lv

Z/S “Dzintari” īpašnieks
T. 26661572
ainars180@inbox.lv

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

Z/s „Valti” īpašnieks
T. 29504051, zsvalti@inbox.lv

Skrundas vidusskolas direktors
T. 26475110
ainars.zankovskis.direktors@apollo.lv

“Salas zivis” tirdzniecības menedžeris
t.29262636
aldisbalodis@inbox.lv
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ĪSUMĀ

Konsultēs neirologs
un acu ārsts

19.augustā no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra
programmas Mobilās veselības aprūpes
centrs (MVAC) ietvaros bērnus BEZ
MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās
universitātes slimnīcas bērnu neirologs
un acu ārsts. Pieteikšanās pa t.63321311
vai personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Bērniem uz konsultāciju, ja ir,
līdzi jāņem iepriekš veikto izmeklējumu
rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums,
kur aprakstīta problēmsituācija. Bērnus
konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.

Bezmaksas pārtikas
pakas

Skrundas novada P/A “Sociālais
dienests” sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu aicina atkārtoti saņemt
bezmaksas pārtikas pakas, kas pienākas
Skrundas novada trūcīgajām ģimenēm
(personām). Komplektā ietilpst septiņi
produkti: pilnpiena pulveris 0,4 kg, makaroni 1,0 kg, tvaicēti rīsi 0,4 kg, manna
0,5 kg, griķi 0,4 kg, kviešu milti 0,5 kg,
sautēta cūkgaļa 0,25 kg. Pārtikas paku
var saņemt vienu reizi mēnesī, uzrādot
trūcīgās ģimenes (personas) izziņu P/A
“Sociālais dienests” Skrundā, Kalēju
ielā 6, un pie sociālajiem darbiniekiem
pagastu pārvaldēs.

Pabalsts, skolas
gaitas uzsākot

Skrundas novada p/a „ Sociālais
dienests” informē, ka ar šā gada jūliju
tiek piešķirts pabalsts vecākiem, kuru
bērni 1.septembrī uzsāks mācības 1.
klasē kādā no Skrundas novada skolām.
Pabalsts paredzēts pirmklasniekam
mācību līdzekļu iegādei, tā apmērs
Ls10 (desmit lati). Pabalstu var saņemt
viens no bērna vecākiem, kurš deklarēts
Skrundas novadā. Vecāki aicināti saņemt
pabalstu Skrundas novada p/a „Sociālais
dienests” pie sociālajiem darbiniekiem,
Kalēju ielā 6, Skrundā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu.

Pusgadā paveiktais

Skrundas novada p/a “Sociālais
dienests” informē, ka šā gada pirmajos
sešos mēnešos ir saņemti un reģistrēti
685 dokumenti - iedzīvotāju iesniegumi, atzinumi, paziņojumi, kā arī cita
veida informācija. Šajā laika periodā
pieņemti 568 lēmumi. Pusgadā kopumā
sociālajiem pabalstiem izlietoti 55284
Ls - GMI pabalstiem 20196 Ls, dzīvokļu
pabalstiem 9832 Ls, pārējiem pabalstiem
25256 Ls. Latvenergo un Latvijas Pašvaldību savienības organizētās sociālā
atbalsta programmas ietvaros elektrības
dāvinājuma kartes izsniegtas 91 Skrundas novada mazaizsargātajām ģimenēm
ar bērniem. Kopumā Skrundas novadā
izdalītas 1191 bezmaksas pārtikas pakas
trūcīgajām ģimenēm (personām), no tām
Rudbāržos 239, Raņķos 95, Nīkrācē
286, Skrundā 571. Asistenta pakalpojums pašvaldībā piešķirts 5 personām
ar invaliditāti.

Bērnības svētki

3.augustā pl.12.00 Skrundas novada
pašvaldība dāvina saviem mazajiem
iedzīvotājiem BĒRNĪBAS SVĒTKUS.
Lūdzam pieteikt dalību bērnības svētkos
līdz 20.jūlijam. Vairāk informācijas novada mājaslapā un pa t.25611098 (dzimtsarakstu nodaļas vadītāja), e-pasts: dace.
gravele@skrunda.lv. Svētkos aicināti
bērni līdz 7 gadu vecumam ar vecākiem
un krustvecākiem.

Nākamais Skrundas
novada pašvaldības
informatīvais
izdevums iznāks
5.septembrī.
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SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē par aktualitātēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/
APIA/CFLA/048/016).
Šā gada 1.jūlijā būvuzņēmējs SIA „Grobiņas SPMK” veiksmīgi pabeidza būvdarbus Skrundas novada Cieceres ciemā. Kopā tika veikti šādi ūdenssaimniecības
infrastruktūras uzlabošanas darbi:
• rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 505,84 m garumā;
• izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija (Cieceres ciemā no jaunajiem patērētājiem savākto notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo Cieceres ciema centralizētās
kanalizācijas sistēmu, Q = 1,50 l/s);
• izbūvēts kanalizācijas spiedvads 55,96 m garumā;
• rekonstruētas Cieceres notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvējot NAI ar ražību
15 m3/dnn un izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija ar jaudu 3,50 l/s;
• paplašināti ūdensapgādes tīkli 229,33 m garumā;
• paplašināti ūdensapgādes tīkli (Cieceres ciema ūdensapgādes tīklu savienošanai
ar Kušaiņu ciema ūdensapgādes sistēmu) – 630 m garumā;
• paplašināti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli 206,48 m garumā;
• tamponēts esošs, turpmāk neizmantojams urbums.
Būvdarbu kopējās izmaksas bija 137 192,41 LVL bez PVN, no kurām 85% līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Kontaktpersona: Aivars Rudzroga
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis
Telefons: 63331258, fakss: 63331526

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē par aktualitātēm Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/10/
APIA/CFLA/047/015).
Šā gada 1.jūlijā būvdarbu līguma izpildītājs SIA „Grobiņas SPMK” veiksmīgi
pabeidza darbus Skrundas novada Kušaiņu ciemā. Līguma ietvaros tika veikti šādi
ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi:
• izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija ar ražību 7,50 m3/h, tostarp rekonstruēta
esošā ēka, uzstādīti divi hidrofori un iegādāts pārnēsājams ģenerators (8 kW);
• izbūvēta jauna artēziskā aka (2,00 l/s);
• izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Q=35 m3/dnn);
• rekonstruēta esošā artēziskā aka;
• tamponēts neizmantojams urbums;
• rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1 082,46 m garumā un paplašināti 145,26 m
garumā;
• rekonstruēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli 260,71 m garumā;
• izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 ar jaudu Q=2,31 l/s un kanalizācijas
spiedvads 120,21 m garumā;
• izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 ar jaudu Q=4,38 l/s un kanalizācijas
spiedvads 5,52 m garumā.
Būvdarbu kopējās izmaksas bija 210 754,14 LVL bez PVN, no kurām 85% līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Kontaktpersona: Aivars Rudzroga
SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis
Telefons: 63331258, fakss: 63331526

Izvērtēti iedzīvotāju iniciatīvas projekti
Jau divus gadus Skrundas novada pašvaldība no budžeta atvēl 5000 latu
projektu konkursam “Darīsim kopā!”, lai sniegtu finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.
Projektu konkursā „Darīsim kopā!” tika iesniegti 12 projekti, finansējumu saņems- 10 projekti- Nīkrācē 3, Skrundā- 3, Skrundas pagastā 2 un Raņķu pagastā
2. Kā jau ierasts, aktīvākie ir bijuši daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kam rūp gan
kāpņu telpu vizuālais tēls, gan siltumnoturība, gan tas, kur tiks uzglabāta malka.
Konkursa ietvaros piecu daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji ir vienojušies par kopīgu
darbu veikšanu savu dzīves apstākļu uzlabošanai. Aktīvi ir bijuši arī jaunieši, kas
vēlas iekārtot pludmales volejbola laukumus, lai varētu trenēties un rīkot sacensības,
kā arī atpūtas vietu. Vēstures liecībām, sasniegumiem sportā un kultūras aktivitātēm
tiks ierādīta goda vieta. Vēl tiks izveidotas divas vietas, kur patverties no saules vai
lietus šalkām gan maziem bērniņiem, gan aprūpes centra iemītniekiem.
1.

2013/1

Skrundas novada Nīkrāces
pagasta daudzdzīvokļu
mājas „Krastmalas” kāpņu
telpu funkcijas uzlabošana

Daudzdzīvokļu mājas
īpašnieki

Nīkrāces
pagasts

2.

2013/2

Peldi un spēlē

Jauniešu iniciatīvu
grupa

Nīkrāces
pagasts

3.

2013/3

Kopā varam, kopā darām!

Saldus ielas 4 un 4 a
māju iedzīvotāju grupa

Skrunda

4.

2013/4

Es – sabiedrībā

Nereģistrēta grupa

Skrunda

5.

2013/5

Vēstures istaba

Interešu kopa „Nīkrāces pagastam”

Nīkrāces
pagasts

6.

2013/6

Teikas

Bez nosaukuma

Raņķu pagasts

7.

2013/8

Avotiņš

Iedzīvotāju grupa
Avotiņš

Skrundas
pagasts

8.

2013/9

„Kušaiņu” skatlogs

Iedzīvotāju grupa

Skrundas
pagasts

9.

2013/10

Paēnā

Domu biedru grupa
„Mēs varam”

Raņķu pagasts

10.

2013/11

Mēs skolai

Vidusskolas domu
biedru grupa

Skrunda

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI
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Sniedz pakalpojumus cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” (turpmāk - AADC) ar šā gada jūniju ir atjaunojusi Dienas centra pakalpojuma sniegšanu
personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums tiek nodrošināts vienu dienu
nedēļā - trešdienās no pl.8.00 līdz 17.00.
Šobrīd AADC pakalpojumu izmanto 4 klienti. Tā kā personas ar garīgās attīstības
traucējumiem ir specifiska mērķgrupa, tad grupas lielums varētu augt līdz 5 - 6
personām.
Klientiem visu dienu tiek nodrošināta interesanta un saturīga laika pavadīšana.
Ir izstrādājies zināms dienas režīms - ap pl.9:00 diena sākas ar kopīgu sarunu par
iepriekšējo nedēļu, par attiecīgajā dienā plānotajām aktivitātēm. Tad notiek izglītojoša vai radoša nodarbība. Ap pl.11.00 AADC klienti dodas uz trenažieru zāli, kur
nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm atbilstoši savām spējām un pašsajūtai. Pēc
trenažieru apmeklējuma paredzēta duša, tad - pusdienas. Pēc pusdienām klientiem
tiek piedāvātas izglītojošas ekskursijas pa Skrundu (ja ir atbilstoši laika apstākļi).
Līdz šim AADC dienas centra pakalpojuma saņēmēji darbinieku pavadībā ir apmeklējuši Skrundas pilsētas bērnu bibliotēku, kur iepazinās ar bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem. Īpašs pārsteigums bija tas, ka bērnu bibliotēkā ir ne tikai grāmatas,
bet arī DVD ar dažādiem bērnu auditorijai domātiem ierakstiem - multiplikācijas un
mākslas filmām, izglītojošiem raidījumiem par dzīvniekiem un dabu u.c.
Citā dienā AADC klienti piedalījās pasākumā par universālo dizainu un vides
pielāgošanu dažādiem cilvēkiem - māmiņām, kuras pārvietojas, stumjot bērnu
ratiņus, cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem. Pasākums notika Skrundas
kultūras namā.
AADC klienti ir paspējuši apmeklēt arī Skrundas luterāņu baznīcu. Īpašas emocijas
AADC klientos izraisīja ērģeļu spēle.
Sarunās ar klientiem ir jūtams, ka viņiem šīs ekskursijas ļoti patīk un ir nozīmīgas,
jo tās ļauj plašāk ielūkoties sabiedrības dzīvē, iegūt jaunas zināšanas un paplašināt
redzesloku. Arī klientu tuvinieki atzīmē, ka pēc AADC apmeklējuma viņu mīļajiem
vienmēr ir ko pastāstīt, ar ko dalīties, un var redzēt, ka viņus tas emocionāli uzrunā.
AADC darbinieki aicina Skrundas novada iedzīvotājus informēt par vietām un
pasākumiem, kurus būtu iespējams apmeklēt AADC klientiem (trešdienās), tādējādi
sniedzot savu ieguldījumu šo cilvēku integrācijā sabiedrībā.
AADC darbinieki izsaka sirsnīgu pateicību par atsaucību un iejūtību apmeklēto
institūciju darbiniekiem.
Teksts – Rita Goldmane, AADC sociālā darbiniece

Laikus pārbaudiet kaulu blīvumu!
Osteoporoze - tā ir mūsdienu klusējošā epidēmija. Šī saslimšana nemanāmi
mazina kaulu blīvumu, tie kļūst trausli un pieaug lūzumu risks. Būtiski samazinās arī kustību spējas un dzīves kvalitāte. Ir aprēķināts, ka vienīgi tikai
kaulu blīvuma samazināšanas dēļ katru gadu pasaulē notiek ap 2,5 miljoni
kaulu lūzumu. Visbiežāk lūzt mugurkaula skriemeļi un augšstilba kauls (it
īpaši augšstilba kaula kakliņš). Aptuveni 20% minēto kaulu lūzumu beidzas
ar slimnieku nāvi.
Osteoporoze ir kalcija zudums jeb iziešana no kauliem, tāpēc tie kļūst
trausli un pie mazākās traumas iespējami lūzumi. Tas ir saistīts arī ar novecošanas procesu. Kauli ir kalcija noliktava, kurā tas tiek krāts dzīves garumā,
maksimālā kaulu masa tiek sasniegta aptuveni divdesmit trīsdesmit gadu
vecumā. Kalcijs ir kā ķieģeļa pamatmateriāls, būvējot kaulu struktūru. Kauli
nemitīgi mainās: vienas šūnas būvē kaulu struktūru, citas – noārda. Tādā
veidā kaulauds atjaunojas. Novecojot noārdīšanas process notiek intensīvāk
nekā būvēšanas. Kad kauli zaudē kalciju tik daudz, ka vieglu trauma dēļ vai
pat bez tām sākās lūzumi, tad tiek runāts par osteoporozi. Liela loma kalcija
uzsūkšanai ir sievietes estrogēniem, kas kavē kaulu noārdīšanos. Iestājoties
menopauzei, mazinās estrogēnu ražošana, un kaulu noārdīšanās pastiprinās.
Vairāk nekā 50% cilvēku no 50 gadu vecuma cieš no osteoporozes. Tā skar
ne tikai sievietes, bet arī vīriešus. Viņiem pēc statistikas tā ir katram piektajam,
bet sievietēm – katrai trešajai. Komplikācijas pēc gūžas lūzuma saīsina dzīvi
tāpat kā krūts vai prostatas vēzis. Vīriešiem visbiežāk osteoporoze attīstās
vecumā pēc septiņdesmit, bet var gadīties arī ātrāk, kas parasti ir saistīts ar
vielmaiņas traucējumiem, kaulu un citām slimībām. Ja kauls salūzt vairākas
reizes gadā, vajadzētu pārbaudīt, vai tomēr arī bērnam nav kāda iedzimta
kaulu problēma.
Saslimt ar osteoporozi ir paaugstināts risks, ja:
• Sievietei ir iestājusies menopauze, vecums virs 50 gadiem;
• pieaugušā vecumā ir bijuši lūzumi nenozīmīgas traumas, piemēram,
kritiena rezultātā;
• mātei vai citiem radiniekiem ir bijuši lūzumi pēc 50 gadu vecuma sasniegšanas;
• ir smalki kauli, cilvēks ir tievs;
• sievietei ir bijusi agrīna menopauze (pirms 45 gadu vecuma) vai arī
menstruācijas beigušās pārmērīgas slodzes, operāciju vai citu iemeslu dēļ;
• cilvēks smēķē, lieto alkoholu;
• uzturā nav bijis pietiekams kalcija daudzums un/vai ir D vitamīna deficīts;
• ir mazkustīgs dzīvesveids;
• tiek lietoti medikamenti hronisko slimību ārstēšanai, kas var veicināt
osteoporozi (kortikosteroīdi, piem., prednizolons, hidrokortizons).
Osteoporozes biežākās izpausmes: muguras sāpes, kustību ierobežojumi,
auguma saīsināšanās un saliekta stāja, kaulu, locītavu deformācijas.
12. augustā tiek piedāvāta iespēja Skrundas alternatīvas aprūpes centrā
bezmaksas noteikt osteoporozes attīstīšanas risku, prelimināri noteikt kaulu
minerālo blīvumu. Kaulu blīvuma mērīšana tiks veikta ar Dienvidu Korejas formas Osteosys Co. Ltd ultraskaņas kaulu blīvuma mērīšanas aparātu
SONOST 2000. Aparāts ir reģistrēts Eiropas Savienībā un atbilst drošības,
veselības un vides aizsardzības prasībām (ES sertifikācijas numurs CE0123).
Divu parametru vērtēšanas metodika palielina mērījuma precizitāti. Tiek mērīts
kreisās kājas papēža kauls, kas tiek uzskatīts par vienu no stiprākajiem kauliem
cilvēka skeletā, kur ir vislielākais blīvums. Iegūtais rezultāts tiek novērtēts
pēc speciālas skalas, ko izmanto arī centrālā osteodensitometrijā.
Rūpējieties par saviem kauliem savlaicīgi, lai negaidīti lūzumi neizjauc
Jūsu dzīves plānus un osteoporoze neuzklūp nejauši!
Teksts – Raminta Žilinskaite
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Administratīvie
jautājumi

Dome izveidoja balsu skaitīšanas
komisiju 3 cilvēku sastāvā. Tajā ievēlēja
Ināru Mucenieci, Daci Grāveli, Normundu Danenbergu. Dome ievēlēja deputāti

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma, ka gadījumos, ja
Skrundas novada domes priekšsēdētājas Nellijas Kleinbergas rīcība var būt
saistīta ar interešu konfliktu (interešu
konflikts – situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas
amata pienākumus, jāpieņem lēmums
vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā,
vai jāveic citas ar valsts amatpersonas
amatu saistītas darbības, kas ietekmē

Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu.
Dome nolēma piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) finansēto projektu
atklātā konkursa „Siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” otrās kārtas ietvaros ar projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Skrundas novada pašvaldības publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 60
916.48 (sešdesmit tūkstoši deviņi simti
sešpadsmit lati, četrdesmit astoņi santīmi). KPFI finansējums ir 70% (Ls 42
641.54 (četrdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit viens lats, piecdesmit četri
santīmi)) no attiecināmajām izmaksām,
pašvaldības finansējums ir 30% (Ls 18
274.94 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti
septiņdesmit četri lati, deviņdesmit četri
santīmi)) no attiecināmajām izmaksām.
Projekta apstiprināšanas gadījumā no
Valsts Kases tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums, aizņēmuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu Ls 875.00 (astoņi simti septiņdesmit pieci lati, nulle santīmu) apmērā
projektam „Kopā uz sadarbību aktīvai
jaunatnei”.
Dome veica grozījumus Skrundas
novada domes 26.04.2012. sēdes (prot.
Nr.7,13.§) lēmuma „Par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādes uzsākšanu” pielikumu „Darba
uzdevums Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei”,
iekļaujot atsauci uz LR MK 16.10.2012.
noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kā arī precizējot
laika grafiku.
Dome apstiprināja projekta „Skrundas
novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu
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Nelliju Kleinbergu par Skrundas novada
domes priekšsēdētāju. Dome ievēlēja
deputātu Aldi Zalgaucki par Skrundas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku. Dome izveidoja finanšu
pastāvīgo komiteju 11 cilvēku sastāvā.
Apstiprināja: Nelliju Kleinbergu – ko-

mitejas priekšsēdētāja,
Aldi Zalgaucki, Ivaru Grundmani, Loretu Robežnieci, Rihardu Valtenbergu,
Guntu Stepanovu, Juri Jaunzemu,
Patrīciju Santu Miķelsoni, Aināru Zankovski, Aldi Balodi, Andri Bergmani.
Dome izveidoja sociālo, izglītības un

kultūras jautājumu pastāvīgo komiteju
7 cilvēku sastāvā. Apstiprināja: Guntu
Stepanovu, Aldi Zalgaucki, Loretu Robežnieci, Aivaru Sebežu, Juri Jauzemu,
Aināru Zankovski, Nauri Gaiķi.
Dome izveidoja attīstības pastāvīgo
komiteju 7 cilvēku sastāvā. Apstiprināja:

Ivaru Grundmani, Aivaru Sebežu, Ivo
Bāru, Rihardu Valtenbergu, Juri Jaunzemu, Aldi Balodi, Ainaru Piļecki.

vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru
personiskās vai mantiskās intereses),
kā arī priekšsēdētājas prombūtnes laikā
paraksta tiesības noteikt Skrundas novada domes priekšsēdētājas vietniekam
Aldim Zalgauckim, kā arī pašvaldības
izpilddirektoram Guntim Putniņam,
atbilstoši Skrundas novada pašvaldības
22.10.2009. saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2009 „Skrundas novada pašvaldības nolikums”.
Dome iecēla domes priekšsēdētāju

Nelliju Kleinbergu un priekšsēdētājas
vietnieku Aldi Zalgaucki kā pārstāvjus
dalībai Kurzemes plānošanas reģiona
kopsapulcē un Kurzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomē.
Dome piekrita domes priekšsēdētājas
Nellijas Kleinbergas dalībai Eiropas
Savienības Reģionu komitejas ALDE
grupas darba sēdē no 20.06.2013. līdz
22.06.2013. (nemaksājot komandējuma
naudu). Komandējuma laikā domes
priekšsēdētājas pienākumus izpildīs vietnieks Aldis Zalgauckis, nosakot atlīdzību

20% apmērā no amata algas.
Dome atbrīvoja no Skrundas novada
pašvaldības administratīvās komisijas
locekļu pienākumu pildīšanas Arvīdu
Kalniņu un Ingunu Girvaiti un ievēlēja
Intu Folkmani,
Laimoni Bivbānu. Tika noteikts, ka
pēc izdarītajām izmaiņām administratīvās komisijas sastāvs ir šāds: Guna
Skrebele – komisijas priekšsēdētāja,
Inga Rence – Remte, Benita Lielāmere,
Normunds Danenbergs, Eva Pole, Ints
Folkmanis, Laimonis Bivbāns.

Dome atbrīvoja no amata un izbeidza
ar Aldi Zalgaucki, Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāju, darba tiesiskās
attiecības ar 12.06.2013.
Dome iecēla Dzintru Veģi par Rudbāržu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītāju līdz 31.12.2013.,
neatbrīvojot no Rudbāržu pakalpojumu
pārvaldes sekretāres darba pienākumiem.

ciema ūdenssaimniecības attīstība”
finanšu plānu.
Dome bez izmaiņām apstiprināja
Skrundas novada pašvaldības un Kuldīgas novada pašvaldības vienotu iepirkumu komisiju šādā sastāvā: Viktors
Gotfridsons, Kuldīgas novada domes
priekšsēdētājas pirmais vietnieks – vienotās iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, Inese Ozola-Gūtpelca, Kuldīgas
novada domes Administratīvās nodaļas
vadītāja / juriste, Kaspars Rasa, Kuldīgas
novada PA “Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors, Zane Eglīte, Skrundas
novada pašvaldības Attīstības nodaļas
vadītāja, Patrīcija Santa Miķelsone,
Skrundas novada domes deputāte, Guntis Putniņš, Skrundas novada pašvaldības
izpilddirektors, Uģis Lagzdiņš, Kuldīgas
novada domes deputāts.
Dome veica izmaiņas Skrundas novada pašvaldības administratīvo aktu
strīdu komisijas sastāvā: atbrīvoja no
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
Juri Neimani, ievēlēja Ingunu Girvaiti.
Dome noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām administratīvo aktu strīdu komisijas
sastāvs šāds: Inga Rence - Remte – komisijas priekšsēdētāja, Benita Lielāmere,
Inga Freimane, Normunds Danenbergs,
Inguna Girvaite.
Dome veica izmaiņas Skrundas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sastāvā:
atbrīvoja no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Mārci Jaunarāju, ievēlēja Valdi Danenbergu. Dome noteica, ka
pēc izdarītajām izmaiņām pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijas sastāvs
šāds: Nellija Kleinberga – komisijas
priekšsēdētāja, Normunds Danenbergs,
Rudīte Kronlaka, Dace Buķele, Valdis
Danenbergs.
Dome veica izmaiņas Skrundas novada pašvaldības iepirkumu komisijas
sastāvā:
atbrīvoja no iepirkumu komisijas
locekļu pienākumu pildīšanas Guntaru
Stepiņu un Aldonu Zīderi, bet ievēlēja
Ēriku Paculi, Andri Vilni Sadovski.
Dome noteica, ka pēc izdarītajām iz-

maiņām iepirkumu komisijas sastāvs
šāds: Guntis Putniņš – komisijas priekšsēdētājs, Dace Buķele, Kaspars Dzenis,
Benita Lielāmere, Ēriks Paculs, Andris
Vilnis Sadovskis.
Dome veica izmaiņas Skrundas novada pašvaldības ceļu fonda komisijas
sastāvā: atbrīvoja Aldi Zalgaucki, ievēlēja Dzintru Veģi, noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām ceļu fonda komisijas
sastāvs šāds: Guntis Putniņš – komisijas
priekšsēdētājs, Benita Lielāmere, Dainis
Eisaks, Ainars Piļeckis, Dzintra Veģe.
Dome veica izmaiņas Skrundas novada pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā: atbrīvoja
Aldi Zalgaucki, ievēlēja Dzintru Veģi,
noteica, ka pēc izdarītajām izmaiņām
ceļu fonda komisijas sastāvs šāds: Dainis
Eisaks, Dzintra Veģe, Benita Lielāmere,
Inga Freimane, Ēriks Ernests Šķupelis,
Rihards Brūvers.
Bez izmaiņām tika apstiprināta Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu komisija: Inga Freimane – komisijas priekšsēdētāja, Anda Vītola, Eva Pole, Aldona
Zīdere, Benita Lielāmere, Dzintra Veģe,
Rihards Brūvers.
Bez izmaiņām tika apstiprināta Skrundas novada pašvaldības Skrundas pilsētas zemes komisija: Nellija Kleinberga
– komisijas priekšsēdētāja, Normunds
Danenbergs, Ēriks Ernests Šķupelis.
Bez izmaiņām tika apstiprināta Skrundas novada pašvaldības dzīvokļu privatizācijas komisija: Eva Pole – komisijas
priekšsēdētāja, Normunds Danenbergs,
Rudīte Kronlaka, Inga Freimane, Mārcis
Jaunarājs.
Bez izmaiņām tika apstiprināta Skrundas novada pašvaldības arhīva ekspertu
komisija:
Rudīte Kronlaka – komisijas priekšsēdētāja, Dace Grāvele, Inga Freimane.
Bez izmaiņām tika apstiprināta Skrundas novada pašvaldības politiski represēto lietu komisiju šādā sastāvā: Inga
Freimane – komisijas priekšsēdētāja,
Benita Lielāmere, Aldona Zīdere.
Bez izmaiņām tika apstiprināta Skrundas novada pašvaldības bērnu reģis-

trācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
komisiju Skrundas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”: Inga Flugrāte, Rudīte Kronlaka,
Dzintra Eglīte, Anda Vītola, Daina
Veita.		
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības arhīva ekspertu komisijas
nolikumu, Skrundas novada pašvaldības Arhīva nolikumu un atzina par
spēkā neesošu Skrundas novada domes
27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 17.§)
apstiprināto Skrundas novada pašvaldības lietvedības un arhīva ekspertu
komisijas nolikumu.

sadalīšanas dēļ.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
”Kļavas” Skrundas pagastā, Skrundas
novadā. Atdalāmam zemes gabalam
15.0 ha platībā piešķīra nosaukumu
„Ullītes 2”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3307. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome precizēja zemes gabala platību
zemes gabalam „Zaļumu ferma”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā no 1.0
ha uz 2.25 ha.

2013.gada 12.jūnija domes ārkārtas sēde

Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

2013.gada 27.jūnija domes sēde

Būvvaldē jūnija mēnesī lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Apkures sistēmas rekonstrukcija Sporta ielā 1A-7, Skrundā, Skrundas novadā

Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

Malkas šķūņa nojaukšana “Liepiņas”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

Svētceļnieku un tūristu saieta mītnes būvniecība “Pilslejas”, Rudbāržu pagastā, SkrunIzsniegt plānošanas un arhitekdas novadā.
tūras uzdevumu
Dzīvojamā māja un saimniecības ēka O.Kalpaka 10A, Skrundā, Skrundas novadā

Izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Veikala- kioska vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija par veikalu kafejnīcu, Raiņa ielā 8, Skrundā

SKRUNDA
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Akceptēt apliecinājuma karti

SKRUNDA

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome atcēla Skrundas novada domes 26.07.2012. sēdes (prot. Nr.10,
2.§) lēmumu „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus
kārtībā” un nolēma piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus
un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no personas Skrundas novadā. Dome
apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu
no 12.06.2013. nekustamiem īpašumiem
„Bergi” un „Pilslejas” Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā. Jaunizveidotajam
zemes gabalam 9.7 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Klints”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3325. Zemes
gabala lietošanas mērķis –zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības
projekta lietu no 14.06.2013. nekustamam īpašumam „Slugas” Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā. Atdalāmiem
zemes gabaliem 15.4 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Jaunslugas”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis –zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība. Un 12.5 ha platībā
piešķīra nosaukumu „Vecslugas”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 12.06.2013. nekustamam
īpašumam „Paegļi” Skrundā, Skrundas
novadā. Atdalāmam zemes gabalam
0.4500 ha platībā piešķīra nosaukumu
Paegļu iela 7A, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas mērķis –individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Spalas”
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
zemes ierīcības projektu zemes gabala
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Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 1 personu dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā kā personu,
kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispirms. Dome uzņēma 4 personas
dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā
kā personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināmas vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra 2 personām dzīvokli,
slēdzot īres līgumu uz vienu gadu.
Dome nepagarināja ar 1 personu dzīvokļa īres līgumu, bet piedāvāja dzīvokli
ar mazāku dzīvojamo platību, slēdzot
vienošanos ar SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” par parāda apmērā nomaksu dzīvoklim Skrundas novadā.
Dome pagarināja ar 1 personu dzīvokļa īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
Dome pagarināja ar 1 personu dzīvokļa
īres līgumu uz vienu gadu. Dome pagarināja ar 1 personu sociālā dzīvokļa īres
līgumu uz sešiem mēnešiem. Dome anulēja 3 personām deklarētās dzīvesvietas
Skrundas novadā.

Citi jautājumi

Dome nolēma piešķirt biedrībai
“Latvijas Politiski represēto apvienība”
finansiālu atbalstu Ls 50.00 (piecdesmit
lati) apmērā Latvijas politiski represēto
personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Ikšķilē 17.08.2013.
Dome nolēma apmaksāt transporta
izdevumus Ls 50.00 (piecdesmit latu)
apmērā jaunsargu nogādāšanai no O.
Kalpaka Rudbāržu pamatskolas uz sacensībām Priekulē 30.05.2013.
Dome nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Nīkrācnieki”, juridiskā
adrese Ziedu iela 3-3, Dzelda, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, zemes gabalu
1280 m2 platībā, Dārza ielā 3, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uz
7 gadiem atpūtas vietas iekārtošanai un
trenažieru uzstādīšanai, kā arī nodot
bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ventas
krasti”, juridiskā adrese Celtnieku iela 2,
Skrunda, Skrundas novads, zemes gabalu 15 m2 platībā, Dārza ielā 3, Dzeldā,
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, uz
7 gadiem spēļu laukuma izveidošanai un
trenažieru uzstādīšanai.

RUDBĀRŽI

Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa
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Dziesmu un Deju svētku karogs uzvijas arī
Skrundas novadā

2013.gada 4.jūlijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

12.un 13.jūlijā, 2.un 3.augustā, 6. un 7.septembrī no pl.8.00-17.00
Alternatīvās aprūpes dienas centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe
Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.
14.jūlijā Kapusvētku dievkalpojumi Skrundas evaņģēliski luteriskā
draudzē. Pl.11.00 Skrundas baznīcas kapsētā. (Svētbrīdis notiks baznīcā
pēc ierastas kapusvētku kārtības). Pl.12.00 Klūgu kapsētā, pl.13.00 Pidraišu
kapsētā, pl.14.00 Kasparleišu kapsētā. (Svētbrīdis notiks baznīcā pēc ierastas
kapusvētku kārtības)
17.jūlijā no 10.00 - 13.00 Skrundas kultūras namā Donoru diena.
20.jūlijā Kapusvētku dievkalpojumi Skrundas evaņģēliski luteriskā
draudzē. Pl. 13.00 Sila kapsētā, pl.14.00 Pastaru kapsētā, pl.15.00 Dobeļu
kapsētā, pl.16.00 Vadžu kapsētā.
10. un 11.augustā Skrundā vokālo ansambļu festivāls “Dziedi pāri
Ventai”. Pirmo reizi Skrundā vienkopus pulcēsies Latvijas sieviešu, vīru
un jaukto vokālo ansambļu kolektīvi, stiprinot Dziesmu un deju svētku tradīciju, veicinot dažādu paaudžu dziedātāju radošo aktivitāti un fizisko garu.
12.augustā no pl.10.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā izmanto
iespēju pārbaudīt bez maksas kaulu blīvumu un noskaidrot, vai tev draud
osteoporoze. Pieteikšanās pa t. 63321311.

Rudbāržos

Skrundā karogu uzticēja uzvilkt vienam no pieredzes bagātākajiem pašdarbniekiem, senioru deju kolektīva ‘‘Virši’’
dejotājam - Gunāram Balodim.
30.jūnijā, kad saule atradās zenītā, Latvijā tika uzvilkti 420 Dziesmu un deju svētku karogu, tādā veidā simbolizējot
atbalstu dziedātājiem, dejotājiem un pūtēju orķestra dalībniekiem. Tie uzvijās arī Skrundas novadā. Katrā karogā
bija atainota iedziedātā svētku zīme – skaņu vijumu vainagā. Skrundas karogā dziesmas „Strauja, strauja upe
tecēj’”, Rudbāržu – „Maza, maza ābelīte”, Nīkrāces – „Bēdu, manu lielu bēdu”, Raņķu- „Āvu, āvu baltas kājas” zīme.
No Skrundas novada 25. Latviešu Dziesmu un 15. Deju svētkos piedalīsies 124 dalībnieki - deju kolektīvi „Mežābele”, „Virši”, „Tikai tā!”, sieviešu koris „Sonante”, senioru koris „Novakars”, audējas un sieviešu vokālais ansamblis.
Pirmie uz svētkiem 1.jūlija vakarā devās divi deju kolektīvi „Virši” un „Tikai tā!”.

27.jūlijā Rudbāržos notiks Rudbāržu atjaunotā amatierteātra 20 gadu
jubilejas pasākums. Pl.15.00 ierašanās un reģistrācija,16.00 svētbrīdis
Rudbāržu ev. lut. baznīcā par godu amatierteātra karoga un vārda iesvētīšanai. Turpinājumā svinīgs gājiens līdz stadionam. Pl.18.00 stadionā notiks
jubilejas koncerts “Ļauj, lai dvēsele atplaukst!” Pl.20.00 zaļumballe. Visus
bijušos amatierteātra dalībniekus aicinām pieteikt savu dalību līdz 20.jūlijam Austrai (t.28697001) vai Mirdzai (t.28700726). Mīļi gaidīsim ikvienu
skatītāju un atbalstītāju būt kopā ar amatierteātri svētkos!

Nīkrācē

3.augustā pl.12.00 Lēnu Romas katoļu draudzes kapu svētki ar svēto misi.
17.augustā kapu svētki Nīkrāces pagastā notiks: Purva kroga kapos pl.11.00, Miera kapos - pl.12.00, Nīkrāces kapos - pl.13.00, Tukuma kapos
- pl.14.00, Priednieku kapos - pl.15.00.
28.augustā pl.8.00 Nīkrāces “Dzīves skoliņa” organizē ekskursiju vecākiem ar bērniem uz Laumu dabas atpūtas parku.
30.augustā pl.13.00 Nīkrāces saieta namā “Dzīves skoliņas” nodarbība.

Raņķos

10.augustā Raņķu pagasta kapsētās Kapu svētki. Irbes kapos - pl.14.00,
Priednieku kapos - pl.15.00, Mazgaraušu kapos - pl.16.00.

Nīkrācei - 760

13.jūlijā Nīkrāces
pagasta svētki

Ceļā uz Rīgu deju kolektīvs “Virši“.
Skrundenieki Rīgā pavadīs nedēļu no 1. līdz 7.jūlijam, lai cītīgi apmeklētu mēģinājumus un ar prieku un lielu
entuziasmu piedalītos lielajā noslēguma koncertā Mežaparka estrādē, kas norisināsies 7.jūlijā pl.19.00.
Teksts - Ance Saulgrieze, biedrības “Curonica” praktikante
Foto - Ieva Benefelde

Vietējie ražotāji aicināti pievienoties
informatīvajai kampaņai “Savējie!”
Vajadzīgs video
operators

Skrundas TV meklē video operatoru
nepilnai darba slodzei darbam Skrundā.
Darbam nepieciešama augsta atbildības
sajūta, iniciatīva, precizitāte, prasme
strādāt ar video montāžas programmām.
Izglītība vai pieredze profesijā tiks uzskatīta par priekšrocību. CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: tvskrunda@
tvnet.lv līdz 31.jūlijam.

Video filma
„Skrundas
pieturzīmes”

Šobrīd Skrundas televīzijā top kultūrvēsturiska videofilma „Skrundas pieturzīmes”, kurā atklāsies galvenie Skrundas
novada pieturas punkti – vēsture, daba,
tradīcijas, personības. Tās pirmizrāde
būs skatāma LTV1 3.augustā pl.19.00.

Biroja “Latvijas Produkts” misija ir atbalstīt vietējos uzņēmumus, izceļot to kvalitatīvās un konkurētspējīgās preces vai pakalpojumus, līdz ar to, ikviens uzņēmums,
kurš vēlas sevi apliecināt kā nozīmīgu pašmāju vērtību, tiek aicināts piedalīties apjomīgā informatīvajā kampaņā “Savējie!”, kas veidota ar mērķi izcelt un popularizēt
vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību.
Informatīvās kampaņas “Savējie!” ietvaros plānots realizēt dažādas mārketinga un
sabiedrisko attiecību, komunikācijas veicināšanas aktivitātes ar mērķi piesaistīt gan
sabiedrības, gan mediju, gan arī noteiktu mērķa grupu uzmanību Latvijas produktiem,
vietējiem ražotājiem, to produkcijas kvalitātei. Aktivitāšu laikā uzņēmumiem, kas
piedalās akcijā, iespējams iesaistīties, par sevi pastāstot, parādot, kā arī piedāvājot
savu produktu degustācijai un ne tikai. Kampaņas norises laikā aktivitātes iespējams
paplašināt, pielāgojoties katra uzņēmuma vēlmēm, specifikai un iespējām.
Kampaņas norise sākas š.g. 1.augustā un tās ietvaros plānots nodrošināt pastiprinātu publicitāti un reklāmu medijos, kā arī organizēt pasākumus, akcijas, kuru laikā
sabiedrība tiktu iepazīstināta ar plašo Latvijas produktu klāstu.
Atbilstot kritērijiem, informatīvās kampaņas dalībniekiem preču zīmi “Latvijas
Produkts” būs iespēja saņemt par brīvu.
Uzņēmumi, kas vēlas paplašināt sava produkta vai pakalpojuma atpazīstamību,
uzsverot sevi kā vietējo ražotāju ar augstu pievienoto vērtību, aicināti sūtīt pieteikumu brīvā formā birojam “Latvijas Produkts” uz e-pastu: info@latvijasprodukts.
lv līdz 10.jūlijam.
Teksts - Ieva Rozenberga

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja
Zane Eglīte (t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics.
Iespiests SIA Talsu Tipogrāfija tipogrāfijā, Jaunā iela 17, Talsi, tirāža - 2300.

10.00 - Svētku svinīgā atklāšana pie atpūtas centra
10.10 - Svētku tirdziņš pie pagasta pārvaldes kopā ar folkloras kopu
«Medainis»
11.30 - Sadziedāšanās koncerts pie atpūtas centra kopā ar sieviešu
vokālo ansambli «Diantus»
13.00 - Nīkrāces amatierteātris «Brinida» aicina pie atpūtas centra
noskatīties situāciju komēdiju «Meitiņa»
15.30 - «Jautrās sporta stafetes» komandām piecu cilvēku sastāvā
pie pamatskolas (pieteikties personīgi pie Ilonas vai pa tālr.26665663)
19.00 - Akordeonistu ansambļa «Akords» koncerts pie atpūtas centra
22.00 - Svētku izskaņā balle kopā ar ansambli «Nakts ziņas» atpūtas
centrā. Ieeja Ls 2.00

Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo
Skrundas novada mirušo personu saraksts par 2013. gada jūnija mēnesi
Vārds, uzvārds
Ina Elviņa

Alma Kārkliņa

Dzimšanas dati, adrese
110334-11759
„Staldāti” Rudbāržu pag., Skrundas
novads
130420-11756
Raiņa iela 4a, Skrunda,
Skrundas novads

Miršanas
datums
30.05.2013.

11.06.2013.

Anna Dziesma

060527-11750
Raiņa iela 17, Skrunda, Skrundas
novads

19.06.2013.

Anna Freimane

190328-11765
„Teņņumi”, Skrundas pag., Skrundas
novads

25.06.2013.

Jūnija mēnesī ir reģistrētas 6 laulības un 3 bērniņu dzimšana.
Informāciju apkopoja Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Dace Grāvele, t. 63350453.

