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Labdien, lasītāj!

Inga Zalgaucka, Skrundas Bērnu
bibliotēkas vadītāja

Labdien, lasītāj! Šoreiz ar šo, mums,
bibliotēkas darbiniekiem tik ierasto
sveicienu, vēršos pie jums ar Skrundas
avīzes starpniecību.
Arī mums, līdzīgi kā skolotājiem,
vasara ir laiks, kad izvērtējam padarīto,
plānojam darbu ar lasītājiem rudens
un ziemas mēnešiem. Tādēļ lūgums
būt saprotošiem, ja kādas bibliotēkas
durvis būs slēgtas – jūsu bibliotekāre
uzkrāj spēkus jaunam darba cēlienam,
izbaudot kārtējo atvaļinājumu.
Skrundas novada bibliotēkas ir kļuvušas par mūsdienīgiem informācijas,
izglītības kultūras un atpūtas centriem,
kuros gaidīts ikviens apmeklētājs.
Prieks par tiem 2220 novada iedzīvotājiem, kuri jau atraduši savu bibliotēku
un izmanto tās sniegtos pakalpojumus.
Šodien īpaši vēlos uzrunāt tos, kuri
bibliotēkas vēl neapmeklē. Atnāciet
un pārliecinieties, ka bibliotēka vairs
nav putekļainām grāmatām pārblīvēta
telpa, pār kuru valda īgna bibliotekāre.
Šodienas bibliotēka jūs sagaidīs ar
gaišām, mūsdienīgi iekārtotām telpām
un zinošām darbiniecēm, modernām
informācijas tehnoloģijām, kas sniegs
jums ātru piekļuvi nepieciešamajai informācijai, grāmatu plauktos atradīsiet
jaunākās grāmatas dažādām gaumēm
un vajadzībām, bet lasītavā varēsiet
izlasīt svaigākās ziņas laikrakstos un
žurnālos.
Pagājušā gada rudenī abās Skrundas
un Nīkrāces bibliotēkās notika kārtējā
valsts akreditācija, kura godam tika
izturēta. Šī gada rudenī akreditācija
notiks Antuļu, Raņķu un Rudbāržu
bibliotēkās. Lai noturētu Skrundas
novada bibliotēku labo tēlu, šeit tiek
īpaši domāts par bibliotēku labiekārtošanu. Rudbāržu bibliotēkas remonta
laikā nomainīti logi, apkures sistēmas
radiatori, veikts kosmētiskais remonts,
bet grāmatas turpmāk atradīsies modernos bibliotēku plauktos. Antuļu
bibliotēkā nomainīts grīdas segums un
apkures sistēmas radiatori, bet Raņķu
bibliotēkas lasītājiem būs jaunas un
ērtas mēbeles.
Arī šogad Latvijas Kultūrkapitāla
fondā tika atbalstīts projekts, kura
rezultātā rudenī Skrundas Bērnu un
Pilsētas bibliotēkās notiks tikšanās ar
literātiem – jaunākie lasītāji tiksies ar
bērnu grāmatu autoriem Inesi Zanderi
un Valdi Rūmnieku, bet, jau nobriedušākus grāmatu cienītājus uz tikšanos
aicinās kultūras žurnālists un rakstnieks
Arno Jundze, rakstnieks Jāņi Lejiņš un
televīzijas režisore Virdžīnija Lejiņa.
Vēl šogad īpašs notikums Skrundas
Bērnu bibliotēkai – 60 gadu jubileja.
Laipni lūdzam uz jubilejas pasākumu
10. oktobrī. Gatavojoties šim notikumam, gaidīsim atmiņu stāstus par jūsu
bērnības bibliotēku Skrundā.
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Mazlietiņ pacietības un būs labāk!
Skrundas novada pašvaldībā vairakkārt iedzīvotāji pauduši neapmierinātību par gājēju celiņu seguma
stāvokli Skrundas pilsētas centrā. Nu
tas tiek atjaunots.
Darbi tiek veikti nepilnu 950 m2 apmērā divos Skrundas novada iedzīvotāju
iecienītākajos Liepājas ielas posmos.
Pirmais – no Saldus ielas līdz Raiņa ielai,
otrais posms no Raiņa ielai līdz Stūra
ielai. Lielākais būvdarbu veicēju izaicinājums ir lietus ūdens novadīšana no
ietvēm, jo pie iepriekšējā seguma līmeņa
vietām ūdens krājās lielās peļķēs. Par
ietvju segumu ir izvēlēts bruģakmens,
kas vietām kombinēts ar laukakmeni.
Visā ietves garumā demontēs esošos
brauktuves bortakmeņus, gar brauktuves
malu iestrādās pazeminātos ielas betona
bortakmeņus (t.sk.moduļbortus) un salaiduma vietās atjaunos asfalta segumu.
Pazeminātie betona bortakmeņi paredzēti 6 cm virs brauktuves seguma, gājēju pāreju vietās - 1cm virs brauktuves
seguma. Paredzēta arī esošās pamatnes
profilēšana un blietēšana, papildinot to
ar šķembu maisījumu. Nepieciešamajās
vietās izbūvēs arī ieejas mezglus, bet
pieguļošajās teritorijās atjaunos zālienu.
Šā brīža gājēju ietvju rekonstrukcijas
darbi Liepājas ielā tiek veikti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Skrundas
novada pašvaldība 2014.gada budžeta
ietvaros ir uzsākusi ievērojamus darbus
- Skrundas vidusskolas ieejas rekons-

SIA "AVA" darbinieki rekonstruē gājēju ietvi Liepājas ielā.
trukcija, skvēra pie pulksteņa „Laika
upe” otrās rekonstrukcijas darbu kārta,
Skrundas kultūras nama foajē remonts.
Gājēju ietves seguma rekonstrukciju
veic SIA „AVA” no Kuldīgas. Līguma
summa EUR 30198,20 bez PVN. Lī-

guma ietvaros darbi ir plānoti paveikt
divu mēnešu laikā- līdz augusta beigām.
Rekonstrukcijas darbu veicējiem ikdienā
ir jāsaskaras ar iedzīvotāju neapmierinātību, jo ir apgrūtināta piekļuve ēkām.
Skrundas novada pašvaldība atvainojas

tirdzniecības vietu īpašniekiem un iedzīvotājiem par pagaidu neērtībām.
Teksts - Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja
Foto - Alans Perševics

Biedrība „Ventas krasti” aktīvi īsteno projektus
Biedrība „Ventas krasti” jau ilgu
laiku aktīvi iesaistījusies novada iedzīvotāju dzīves labklājības uzlabošanā.
Ražīgs ir arī šis gads.
Mācās dzīvei noderīgo
No pagājušā gada 1.jūnija līdz šī gada
31.maijam ar nodibinājuma „ Borisa un
Ināras Teterevu fonds” atbalstu Nīkrāces
pagastā īstenots projekts „Dzīves skoliņa” . Tā mērķis bija izveidot skoliņu
Nīkrāces pagasta trūcīgām ģimenēm,
jaunām māmiņām un senioriem- dzīves
prasmju un iemaņu apgūšanaiun pilnveidei. Kopējās izmaksas bija 1680 LVL
(EUR 2390,42), kur 10% līdzfinansēja
Skrundas novada pašvaldība. Projekta
ietvaros reizi mēnesī 3-4 stundas notika
13 teorētiskas un praktiskas nodarbības. Tika apgūtas sociālās prasmes un
iemaņas: pirmā palīdzība, lietvedība,
personīgā higiēna, apģērba kultūra, ēdiena pasniegšana, konfliktoloģija un relak-

sācija. Praktiski gatavojām ēdienus - ļoti
vienkārši un, galvenais, lēti, pielietojot
produktus, kuri ir ES trūcīgo personu
pārtikas pakās un izaudzēti personīgos
piemājas dārziņos. Projekta ietvaros tika
iegādāts arī virtuves inventārs un noflīzēta virtuves siena Nīkrāces pagasta Saieta
namā, lai praktiskās nodarbības noritētu
veiksmīgāk. Noslēgumā tika izveidota
52 lappušu bieza pavārgrāmata ar to
ēdienu receptēm, kas projekta laikā tika
gatavoti un baudīti. Kopā būts arī izglītojošā ekskursijā uz Laumu dabas parku.
Rokdarbos top mīļlietiņas
No 1.aprīļa līdz 30.decembrim Nīkrāces pagastā ar LVM un „Ziedot.lv” atbalstu notiek labdarības projekts „Ideju
darbnīcas”. Kopējās projekta izmaksas
ir EUR 900. Projekta laikā dažādās
rokdarbu tehnikās pagasta čaklākās rokdarbnieces adīs, tamborēs, izšūs, pērļos,
dekupēs un šūs dažādas noderīgas lietas

un mīļlietiņas, ar ko apdāvināt pagasta
vecļaudis, vientuļos cilvēkus un jaundzimušos nozīmīgās jubilejās un svētkos.
Projektā paredzēts iegādāties dažādus
materiālus rokdarbiem un arī šujmašīnu.
Projektam noslēdzoties, tiks sarīkota
darbu izstāde un brīvprātīgo godināšana.
Izveidos atpūtas un rotaļlaukumu
Savukārt ar ELFLA un LAP finansējumu tiek īstenots projekts „ Atpūtas un rotaļlaukums Nīkrācē” (kopējās izmaksas:
EUR 14215,98). Projekts ir realizācijas
stadijā. Ir samontēti un uzstādīti atpūtas
un rotaļlaukuma elementi: līdzsvara
tiltiņš, šūpoles - balansieris, vingrošanas
rotaļu komplekts, kas sastāv no 2 zemajiem vingrošanas stieņiem, vingrošanas
sola, leņķī nostādīta vingrošanas sola,
trosēs iekārta dēļa, vingrošanas sienas,
vingrošanas stieņa, vingrošanas riņķiem,
paralēlajām līdztekām, 2 horizontālām
trepēm, 2 dažāda augstuma pievilkšanās

stieņiem un 2 stiepšanās platformām, kā
arī alpīnisma siena. Rotaļu un atpūtas
laukuma inventāru uzstādīja SIA „
FixMan”. Jūlijā turpināsies laukuma
labiekārtošanas darbi. Tos plānots veikt
ar SIA „Skrundas komunālā saimniecība” atbalstu.
Iespēja strādāt
Ar NVA finansējuma atbalstu īstenots
projekts „ Pasākums noteiktām personu
grupām”. Tas devis iespēju Skrundas
kultūras namā vienu gadu strādāt cilvēkam ar invaliditāti. NVA finansē projekta
dalībniekam algu un sociālās iemaksas,
kā arī 6 mēnešus projekta vadītājam
darba samaksu. Projekts tika uzsākts
2014. gada 26. maijā.
Teksts - Inese Ivāne,
biedrības „Ventas krasti”
valdes priekšsēdētāja

Vienoti dažādībā
Šī gada jūnijā Sabiedrības integrācijas
fonds (SIF) rīkoja konkursu “Vienoti
dažādībā” ar mērķi izteikt atzinību tiem
valsts un pašvaldību darbiniekiem, kuri
ar savu darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un
vienlīdzības principu iedzīvināšanā.
Savu kandidātu ikviens varēja pieteikt
kādā no 3 nominācijām - „Par ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā", „Par
veiksmīgu sadarbību ar nevalstiskajām
organizācijām vienlīdzīgu iespēju iedzīvināšanā", „Par radošu pieeju, iestājoties
pret nevienlīdzīgu attieksmi un aizspriedumiem pret dažādiem sabiedrības
pārstāvjiem".
Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte un
Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” direktore Anda Vī-
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tola tika izvirzītas konkursam “Vienoti
dažādībā” nominācijai „Par veiksmīgu
sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām vienlīdzīgu iespēju iedzīvināšanā”.
1. jūlijā Rīgā norisinājās SIF pasākums
projekta "Dažādi cilvēki, atšķirīga
pieredze, viena Latvija” noslēguma
pasākums.
Skrundas novada pašvaldība izsaka
pateicību biedrībai „Ventas krasti”,
personīgi Inesei Ivānei, un biedrības
„Latvijas Samariešu apvienība" projekta
"Samariešu atbalsts mājās" vadītājam
Viesturam Kleinbergam par pašvaldības un tās darbinieku ieguldītā darba
novērtējumu. Šim konkursam tika izvirzīti 26 kandidāti no dažādām Latvijas
biedrībām, Valsts pārvaldes institūcijām
un pašvaldībām. Skrundas novada pašvaldība var lepoties par izrādīto godu.
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Šis konkurss notika informatīvās
kampaņas «Šodien Tu. Rīt Tevi. Stop
diskriminācijai» ietvaros. Daudzi no
mums ir saskārušies ar diskrimināciju,
bieži vien to pat neapzinoties. „Diskriminācija ir kā zālē apslēpts grābeklis
– daudzi to pamana tikai tad, kad paši
uzkāpj un izjūt sitienu pa pieri. Latvijā
diskriminācijas problēma ir aktuāla, pat
ja daļai sabiedrības par to nepatīk runāt.
Sievietes par līdzvērtīgu darbu saņem
vidēji par 17% zemāku atalgojumu nekā
vīrieši, jauniešiem un cilvēkiem vecumā
virs 55 gadiem ir grūtāk atrast darbu,
bet 26% vecāku nevēlas, lai viņu bērni
mācītos vienā klasē ar romu bērniem,"
par diskriminācijas situāciju atzīst SIF
sekretariāta direktore Aija Bauere.
Informatīvās kampaņas ietvaros pirmo
reizi Latvijas vēsturē tiek veidots valsts
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pārvaldes institūciju un NVO sadarbības
tīkls, lai izstrādātu un ieviestu uzraudzības sistēmu – instrumentu regulārai
datu apkopošanai un diskriminācijas
novēršanas politikas izvērtēšanai.
Pretdiskriminācijas politikas mērķis ir
diskriminācijas novēršana visās sabiedrības dzīves jomās un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšana, neatkarīgi no personas
dzimuma, rases, etniskās piederības,
invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai
citas pārliecības, nacionālās vai sociālās
izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas un citiem
apstākļiem.
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Teksts - Zane Eglīte,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Pabalsts
pirmklasniekiem
Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests’ aicina saņemt
pabalstu skolēnam, kurš 2014.gada 1.
septembrī uzsāks mācības pirmajā klasē
kādā no Skrundas novada pašvaldības
izglītības iestādēm. Pabalstu 15 EUR
apmērā mācību līdzekļu iegādei var
saņemt sociālajā dienestā, Kalēju ielā 6,
Skrundā, kā arī pagastu pārvaldēs Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos pie sociālajiem
darbiniekiem. Lai saņemtu pabalstu,
jāiesniedz vecāku iesniegums, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments (pase,
ID karte) un bērna dzimšanas apliecība.

Ekskursija
pensionāriem

Skrundas novada P/A „Sociālais dienests” 20. augustā organizē ekskursiju
pensionāriem uz Lietuvu (Šauļu apkārtne). Lūdzam, savlaicīgi pārbaudiet
dokumentus, vai tie ir derīgi ceļošanai.
Ja pase vēl ir derīga, bet neatbilst ceļošanas nosacījumiem, ir iespējams iegūt
Personas apliecību jeb elektroniskās
identifikācijas karti (eID). Dokumentus
personas apliecības izgatavošanai iesniedz jebkurā Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes nodaļā neatkarīgi no
deklarētās dzīves vietas. Apliecība tiek
izgatavota 10 darba dienu laikā. Valsts
nodeva par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu pensionāriem ir EUR
7.11 Neskaidrību gadījumā interesēties
sociālajā dienestā Skrundā, Kalēju ielā
6 vai pa tel.63331296.

„Nīkrācnieki” īsteno
projektu

16. jūnijā no Lauku atbalsta dienesta
(LAD) Dienvidkurzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes tika saņemts
apstiprinājums biedrības ”Nīkrācnieki”
izstrādātajam projektam ”Veselā miesā
vesels gars Nīkrāces pagastā!”. Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma ”Lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” atbalstāmo projektu skaitā
iekļautais biedrības ”Nīkrācnieki” projekts ”Veselā miesā vesels gars Nīkrāces
pagastā!” ieguvis finansējumu 14110,11
eiro apmērā. Projekts ir jārealizē līdz
2014.gada 31.decembrim. Projekta
ietvaros Nīkrāces pamatskolas teritorijā
tiks uzstādīti pieci āra trenažieri, divi
galdu un solu komplekti un atkritumu
tvertnes. Sporta koncepcijas iekārtas
ir īpaši pielāgotas vecāka gadagājuma
ļaudīm, lai tiktu uzturēta laba veselība.
Lai gan šie produkti tiek dēvēti par senioru sportu, tie ir vienlīdz piemēroti arī
bērnu rotaļām. Tādējādi senioru sporta
iekārtu laukumi kļūst par tikšanās vietu
trīs paaudzēm – no zīdaiņiem līdz vecmāmiņām. Tā informēja Ilona Rītiņa,
biedrības ”Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētaja un projekta vadītāja.

Bērnu ārsti

11.jūlijā no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra
bērnus bez maksas konsultēs Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas bērnu
alergoloģe- dermatoloģe Dr. Ieva Ozola,
acu ārste Dr. Arita Danilāne, 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.
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SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar Latvijas vides
aizsardzības fonda atbalstu realizē projektu „Uzglabā
atkritumus atbildīgi!”
Projekta mērķis ir vecināt iedzīvotāju izpratni par bioloģiski noārdāmo
sadzīves atkritumu kompostēšanu,
izglītot iedzīvotājus par atkritumu
veidiem un kā tos samazināt. Projekta realizācijas laikā skolēniem būs
iespēja piedalīties eksperimentā par
atkritumiem, kā arī doties izzinošā
ekskursijā. Ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu tiks
izveidots bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanas laukums.
Sabiedrības līdzdalība
Lai samazinātu atkritumu apjomus un
nodrošinātu to atkārtotu izmantošanu,
lai sašķirotu izlietotu iepakojumu vai
cita veida atkritumus, ir nepieciešams
nodrošināt sabiedrības iesaistīšanu šajos
procesos.
Lai to panāktu, sabiedrībai jābūt labi
informētai un izglītotai par to, kā vācami un šķirojami atkritumi, kādēļ tas ir
nepieciešams, par viņiem pieejamām
atgriešanas, savākšanas un pārstrādes
sistēmām, par viņu lomu un iespējamo
ieguldījumu iepakojuma un izlietotā
iepakojuma atkārtotā izmantošanā, reģenerācijā un otrreizējā pārstrādāšanā,
par iepakojuma marķējuma nozīmi tirgū.
Tādējādi pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatā ir visu procesā
iesaistīto pušu (ieskaitot rūpniecības un
tirdzniecības uzņēmumu un jo īpaši mājsaimniecību) informēšana, konsultēšana
un līdzdalība.
Latvijas normatīvie akti nodrošina arī
sabiedrībai iespējas piedalīties lēmumu
pieņemšanā vides jautājumos, bet iedzīvotāji ne vienmēr aktīvi apzinās savas
tiesības un iespējas. Arī bērni un skolēni
var aktīvi piedalīties vides saglabāšanā. Mēs visi to spējam – galvenokārt,
sekojot līdzi tam, kā un ko mēs darām
ar saviem atkritumiem. Pirms izmetam
kārtējo čipsu paciņu vai atspirdzinošo
dzērienu pudeli, paņemam nākamo
plastmasas maisiņu lielveikalā (skaidri
apzinoties, ka pēc tam to izmetīsim),
padomāsim par to, kur tas viss nonāks,
kurš savāks manis izmesto!
Atkritumi
Uz šīs zemes nav nekā mūžīga... Pie
šīs domas jāapstājas, ja runājam par
atkritumiem*. Neatkarīgi no atkritumu sastāva, apjoma vai to teorētiskās
definīcijas, par jebkuriem atkritumiem
kopumā var teikt, ka tie atspoguļo sabiedrību, kura tos ir radījusi. Atkritumi
ir sabiedrības pirkstu nospiedumi, kas
vēlākām paaudzēm dos iespēju spriest
par mums un vērtēt mūsu attieksmi pret
cilvēces kopīgajiem izejmateriāliem,
nākotnei paredzēto resursu apsaimniekošanu un mūsu attieksmi pret to.
Un tomēr – kādēļ tieši 20.gadsimtā cilvēki sākuši aktīvi uztraukties par pašas
saražoto atkritumu tālāko likteni? Kamēr
vien cilvēks ir eksistējis, viņš ir radījis atkritumus un kaut kur tos izmetis. Kāpēc
par to varēja neuztraukties viduslaikos,
bet ir nopietni jādomā šodien?
Atkritumi neradīja problēmas, kamēr
•uz Zemes iedzīvotāju bija skaitliski
maz – salīdzinoši, pašlaik pasaules
iedzīvotāju skaits sniedzas pāri sešiem
miljardiem, bet vēl tikai 1900-tajos iedzīvotāju skaits nebija lielāks par diviem
miljardiem,
•nebija izejvielu deficīta,
•vide bija maz piesārņota, bija daudz
brīvu platību
•izmantotie materiāli bija bioloģiski
sadalošies vai inerti dabas produkti
(koks, māls, vilna, lini, āda, utt.), kas,
nonākot apkārtējā vidē, ar laiku izgaisa
bez pēdām.
Šodien situācija ir kardināli mainījusies. Zemes iedzīvotāju skaits sniedzas
pāri 6 miljardiem, neatjaunojamo dabas
resursu (nafta, gāze, akmeņogles) krā-
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jumi nav bezizmēra. Taču galvenais
– mūsu dzīvē plaši ir ienākuši sintētiskie materiāli (plastmasas, sintētiskās
šķiedras, dažādas ķimikālijas, kompozītu
materiāli, utt.), kuri dabā nav sastopami
un kuri vairumā gadījumu ir bioloģiski
nesadalāmi. Šādiem materiāliem atkritumu veidā nonākot apkārtējā vidē, tā tiek
piesārņota, jo daba nespēj tos asimilēt.
Ar neapbruņotu aci katrs var par to
pārliecināties pavasaros, kad sniegs
nokusis, bet zāle vēl nav sadīgusi: ceļmalas, meži, grāvji un upmalas ir nosētas
ar plastmasas plēvēm, tetrapakām, PET
pudelēm, dažāda veida iesaiņojuma
materiāliem. Vējš šos materiālus dzenā
no vienas vietas uz otru, taču nekur tie
nepazūd un būs tur arī nākamajā un aiznākamajā pavasarī, jo ir speciāli veidoti,
lai būtu noturīgi pret ūdens, ultravioletā
starojuma un baktēriju iedarbību.
Tā nu mēs nonākam pie jautājuma
– ko darīt ar pašu radītajiem atkritumiem. Tieši izejmateriālu, enerģijas
resursu, augsnes auglības nemotivēti
straujā izmantošana ir likusi daudziem
vides speciālistiem un politiķiem citādi
palūkoties arī uz tādu “pēdējās rindās
stāvošu” tautsaimniecības nozari kā
atkritumu apsaimniekošana*. Šis jautājums ir aktuāls visām valstīm, taču
attīstītākās šo problēmu ir sākušas risināt
jau pirms 15-30 gadiem, tādēļ šodien tās
ir pavisam citādā situācijā kā Latvija.
Viens no mēģinājumiem ja ne izvairīties, tad vismaz samazināt strauji
pieaugošo atkritumu daudzumu un to
vienkāršu izmešanu, ir daudzās pieņemtās un vēl vērtēšanai nodotās Eiropas
Savienības direktīvas, kas regulē darbības ar atkritumiem ES dalībvalstīs, kuru
praktiskā realizācija tā arī nav aizvedusi
Eiropu daudz tālāk par seku novēršanas
aktivitātēm “pie izplūdes caurules”. Lai
parādītu vēlamo virzienu, ir izstrādāta
atkritumu hierarhijas sistēma, kas nosaka, kādi būtu tie vēlamākie veidi, kā
apsaimniekot atkritumus.
Atkritumu apsaimniekošanas
hierarhija
Lai parādītu vēlamo virzienu atkritumu apsaimniekošanā, ir izstrādāta
atkritumu hierarhijas sistēma. Tā norāda
secību, kādā vislabāk realizēt atkritumu
apsaimniekošanu, kas nosaka, kādi
būtu vēlamākie veidi kā apsaimniekot
atkritumus.
Atkritumu rašanās novēršana un
samazināšana ir vissvarīgākā pieeja
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā.
•Atkritumu rašanās novēršana vai
samazināšana ir ar vismazākajām vides
un ekonomiskā dzīves cikla izmaksām,
tā neprasa ne savākšanu, ne materiālu
pārstrādi. Šī izvēle dod ievērojamu labumu arī no ražošanas efektivitātes un
resursu izmantošanas viedokļa.
•Atkritumu atkārtota izmantošana ir
nākamais vēlamais atkritumu apsaimniekošanas veids. Atkārtota materiāla
izmantošanu vēlreiz, neizdarot tajā
strukturālas pārmaiņas, nozīmē to savākšanas nodrošināšanu, turklāt tiem nav
nepieciešama apstrāde vai tā ir niecīga.
•Atkritumu reģenerācija tālāk tiek
sadalīta šādās kategorijās: materiālu
reģenerācija un enerģijas ieguve. Priekšroka tiek dota materiālu reģenerācijai,
kas ietver tādas aktivitātes kā materiālu
pārstrādi un kompostēšanu. Šo aktivitāšu
veikšanai nepieciešama savākšanas sistēma, kā arī metode materiālu pārstrādei
vai to pārvēršanai par citu produktu.
Zemāka prioritāte parasti tiek dota enerģijas iegūšanai, piemēram, atkritumus
sadedzinot.
•Apglabāšanu izmanto tikai tad, kad
visas citas iespējas ir izsmeltas. Pirms
apglabāšanas nepieciešams veikt atkritumu iepriekšēju apstrādi. Tā ietver fizikā-
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lus, termālus, ķīmiskus vai bioloģiskus
procesus, kas maina atkritumu īpašības,
samazinot to apjomus vai kaitīgumu.
Tomēr šī plaši atzītā atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas sistēma
„atkritumu samazināšana- otrreizēja
izmantošana - pārstrāde - enerģijas
ieguve - droša noglabāšana” nevar tikt
pieņemta kā dogma vai pilnībā akceptēta
kā likums.
Tai ir jābūt elastīgai ar iespēju atkarībā
no konkrētās situācijas dod priekšroku
vienai vai citai pārstrādes metodei,
vienlaikus saglabājot stingri izteiktu
prioritāti - samazināt noglabājamo atkritumu daudzumu.
Ir svarīgi atkritumu saimniecībā ievērot atkritumu apsaimniekošanas politikā
izvirzītos principus. Viens no tiem ir
līdzsvarotības princips - tas nozīmē,
ka atkritumu saimniecības darbība nav
pretrunā ar nākamo paaudžu prasībām.
Latvijas iedzīvotājiem vides aizsardzība ir tikai 10.vietā starp prioritātēm!
Līdzsvarota atkritumu saimniecība
tiek veidota, efektīvi apsaimniekojot
gan esošos, tādejādi samazinot enerģijas
patēriņu, atslogojot apkārtējo vidi un nodrošinot tās kvalitatīvāku saglabāšanos
tagadējām un nākamajām paaudzēm,
gan maksimāli ierobežojot atkritumu
rašanos.
Attīstītās valstīs lielāko daļu atkritumu

uzskata par otrreizējo izejvielu, ko var
lietderīgi izmantot. Taču šim nolūkam ir
nepieciešama dalīta atkritumu savākšana
vai šķirošana pēc tam.
Kāpēc Latvijā pagaidām atkritumus
pārstrādā pārāk maz, kāpēc pie mums
tas nav izdevīgi, bet citur ir?
•Vecajās ES dalībvalstīs valsts ar
dažādiem mehānismiem - nodokļiem,
likumdošanu, augstām deponēšanas jeb
noglabāšanas izmaksām utt. - veicina un
subsidē šo procesu.
•Iedzīvotāji ir ieinteresēti šķirot atkritumus, jo tad maksa par to izvešanu
ir mazāka.
•Ir attīstīts otrreizējo izejvielu tirgus.
•Sabiedrība ir videi draudzīgāka. Pēc
aptauju datiem, Latvijas iedzīvotājiem
vides aizsardzība ir tikai 10. vietā starp
prioritātēm, kamēr „veco” ES dalībvalstu iedzīvotājiem- 4. vietā.
Tāda ir situācija ar atkritumiem šodien, un tikai no mums visiem ir atkarīgs,
kāda tā būs rīt.
*Atkritumi - cietas, šķidras vai gāzveida vielas, kā arī izstrādājumi, kas attiecīgajā tehnoloģiskajā, saimnieciskajā
vai fizioloģiskajā procesā ir lieki un tiek
no tā izņemti.
Projekta „Uzglabā atkritumus
atbildīgi” Reģ.nr.1-08/106/2014
ietvaros informācija, sagatavota
sadarbībā ar biedrību
“Latvijas Zaļā Josta”.

Bērni un jaunieši aicināti
pieteikties vides izziņas nometnei
„Mēs vidē, vide mūsos!”
Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Skrundas novada pašvaldības
piešķirtajam finansējumam, Skrundas vidusskola īstenos projektu, kura ietvaros
no 11. līdz 15.augustam tiks organizēta vides izziņas nometne. Nometnē piedalīties aicināti Skrundas novada bērni un jaunieši vecumā no 11 - 17 gadiem. Dalība
nometnē bez maksas.
Vides izziņas nometne tiek organizēta ar mērķi veicināt izpratni bērnos un jauniešos par vidi un dabu, tās problēmām, motivējot nometnes dalībniekus dzīvot
harmonijā ar dabu, uzsverot dabas aizsardzības un resursu taupīšanas nozīmību.
Nometnes koncepcija - vides izziņa caur piedzīvojumu! Nometnes darbības formas nodarbības, spēles, rotaļas, radoša darbošanās, inscenējums, eksperimenti, pētījumi,
ekskursijas, pārgājieni, sportiskas aktivitātes.
Nometnes norises vieta - Skrundas Profesionālā vidusskola un tās apkārtne.
Nometnes dalībniekiem jābūt gataviem doties dabā! Pieteikties līdz 28.07.2014.
Pieteikuma anketā lūdzam norādīt nometnes dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu,
vecāku vai aizbildņu vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr. un e-pasta adresi. Potenciālos
nometnes dalībniekus pieteikumā lūdzam izvērsti atbildēt uz jautājumiem ”Ko,
tavuprāt, nozīmē būt videi draudzīgam/ draudzīgai?” un ”Kādēļ tev ir svarīgi piedalīties šajā nometnē?” (gadījumā, ja nometnei savu dalību būs pieteikuši vairāk
kā 20 dalībnieki, komisija 3 cilvēku sastāvā izvērtēs bērnu un jauniešu sniegtās
atbildes un motivāciju).
Pieteikumu sūtīt elektroniski uz e-pastu eversone.baiba@gmail.com vai iesniegt
Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā Ingai Flugrātei (Raiņa ielā 11,
Skrundā).
Informāciju sagatavoja Skrundas novada pašvaldības
jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone.
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SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

2014.gada 10.jūlijs

2014.gada 26.jūnija domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 2/2014 „Grozījumi 2014. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1/2014 „Skrundas novada pašvaldības
2014. gada budžets”.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu.
Dome piešķīra Rudbāržu ev.lut draudzei EUR 200.00 (divi simti euro,
nulle centi) Rudbāržu baznīcas tornīša
remontam, finansējuma avots – 2014.
gada budžeta atpūtai, kultūrai un reliģijai
paredzētie līdzekļi.
Dome šādās pašvaldības izglītības
iestādēs iznomāja telpas un izglītības
iestādēs esošās virtuves bloka iekārtas
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:
Raņķu sākumskolā (Jaunmuižas pamatskolas Raņķu filiāles pirmsskolas
grupa), Jaunmuižas pamatskolā, O.
Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Skrundas vidusskolā,
pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”, Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrā uz 3 gadiem.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas
novada domes 24.04.2014. sēdes (prot.
Nr. 5, 2.§) lēmumā „Par dzīvojamās
mājas Torņa ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, apsaimniekošanas tiesību
nodošanu SIA „Skrundas komunālā
saimniecība””.
Dome atcēla Skrundas novada domes
24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 28.§)
lēmumu „Par grozījumiem Skrundas
novada domes 27.03.2014. sēdes (prot.
Nr. 4, 4.§) lēmumā „Par dzīvojamās
mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas pagastā, apsaimniekošanas tiesību
nodošanu SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”” un izdarīja grozījumus
Skrundas novada domes 27.03.2014.
sēdes (prot. Nr. 4, 4.§) lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos,

Skrundas pagastā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA „Skrundas komunālā
saimniecība””.
Dome atcēla Skrundas novada domes
24.04.2014. sēdes (prot. Nr. 5, 29.§)
lēmumu „Par grozījumiem Skrundas
novada domes 27.03.2014. sēdes (prot.
Nr. 4, 28.§) lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu ielā 2, Kušaiņos,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā,
apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”” un
izdarīja grozījumus Skrundas novada domes 27.03.2014. sēdes (prot. Nr. 4, 28.§)
lēmumā „Par dzīvojamās mājas Kušaiņu
ielā 2, Kušaiņos, Skrundas pagastā, apsaimniekošanas tiesību nodošanu SIA
„Skrundas komunālā saimniecība””.
Dome apstiprināja Rudbāržu pagasta
bibliotēkas, Antuļu bibliotēkas un Raņķu
pagasta bibliotēkas stratēģisko plānu
2014.-2017.gadam.
Dome izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Nīkrāces pamatskolas direktori
Svetlanu Rumpi, atbrīvojot no amata
ar 17.06.2014. un noteica, ka Skrundas
novada pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītāja Inga Flugrāte no 18.06.2014.
līdz 30.06.2014. pilda Nīkrāces pamatskolas direktora pienākumus. Ar
01.07.2014. par Nīkrāces pamatskolas
direktori Dome pieņēma Anitu Sebežu.
Dome piešķīra Skrundas novada domes priekšsēdētājai Nellijai Kleinbergai
apmaksātu ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 30.06.2014. līdz 04.07.2014. Domes
priekšsēdētājas atvaļinājuma laikā viņa
pienākumus izpildīs domes priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis, nosakot
atlīdzību 30% apmērā no viņa amata
darba algas.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome 2 personām bezstrīdus kārtībā
nolēma piedzīt termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu,
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas

Būvvaldē jūnijā lemtais
Objekta nosaukums un adrese

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Mēslu krātuves būvniecība VECSTALDĀTI RudIzdot plānošanas un
bāržu pagastā, Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu

līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo īpašumu.
Dome nolēma izbeigt ar 1 personu noslēgto zemes un garāžas nomas līgumu
un uz 5 gadiem nodeva garāžu ar kopējo
platību 21.7 m2 Nīkrāces pamatskolai
saimnieciskām vajadzībām.
Dome nolēma uzņemt bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokli Kušaiņu ielā 4-19, Kušaiņos,
Skrundas pagastā, un nolēma uzņemt
bilancē un ierakstīt zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda dzīvokli Torņa ielā
2-6, Kušaiņos, Skrundas pagastā.
Dome anulēja adresi ēkām (ēkas dabā
nav saglabājušās) „Dīriņi”, Nīkrāces
pagasts, Skrundas novads, LV - 3320,
kuras atrodas uz zemes vienības „Zīles”,
Nīkrāces pagastā.
Dome nolēma izmainīt zemes vienības
daļai 0.138 ha platībā „Kaimiņi”, Raņķu
pagastā, lietošanas mērķi no 0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, uz 0601 –
individuālo dzīvojamo māju apbūvi - un
noteica dalīto lietošanas mērķi.
Dome apstiprināja 12.06.2014. SIA
„Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu nekustamam
īpašumam „Klētnieki” Nīkrāces pagastā.
Dome izdalīja no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Rudbāržkalns”,
Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, zemes

Malkas šķūņa ar nojumi būvniecība Cieceres ielā
Izdot plānošanas un
23, Skrundas pagastā, Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Amatnieku ielā
Izdot plānošanas un
35, Skrundā
arhitektūras uzdevumu
TP6017 RŪNAIŠI un TP6037 ZIVSAIMNIECĪBAS
Izdot plānošanas un
FEMAS 0,4 KV GVL rekonstrukcija Skrundas pagastā, arhitektūras uzdevumu
Skrundas novadā

Būvprojekti
TP6057 “Niedre” Z-4 rekonstrukcija Skrundas pagastā, Skrundas novadā

Akceptēt projektu

TP6012 Z-4 rekonstrukcija Skrundas pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Vasaras atpūtas māja "Ventas" Raņķu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projekta
izmaiņas

Dzīvojamā māja Robežu ielā 12, Skrundā

Akceptēt projektu

GRP 39 nojaukšana "Dabasgāze", Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projektu

Brīvdienu māja "Kaimiņi", Raņķu pagastā, Skrundas
novadā

Akceptēt projektu

Dzīvojamās mājas daļas rekonstrukcija Dārza ielā
1-2, Skrundā

Akceptēt projektu

Dzīvojamās mājas būvniecība un noliktavas rekonstrukcija, malkas šķūnis "Atmatas" Rudbāržu pagastā,
Skrundas novadā

Akceptēt projekta
izmaiņas

Dome uzņēma 5 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā. 2 personām piešķīra dzīvokli, slēdzot īres
līgumu uz vienu gadu. Dome atļāva 1
personai mainīt dzīvokli, slēdzot īres
līgumu uz vienu gadu. Dome pārtrauca
ar 3 personām īres līguma tiesības uz
dzīvokli Skrundas novadā. 1 personai
anulēja Skrundas novadā deklarēto
dzīvesvietu.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Latvijas Stādu audzētāju biedrība aicina Latvijas skolu audzēkņus piedalīties
fotokonkursā „Daba tuvplānā” un iesūtīt pašu uzņemtas augu fotogrāfijas vai
fotokolāžas līdz š.g. 31. jūlijam. Labākā darba autors saņems balvu - digitālo
fotokameru savu nākamo darbu radīšanai.
Atpūšoties no mācībām, aicinām 1. - 12. klašu skolēnus palūkoties vērīgāk,
atklāt un dokumentēt smalkās un unikālās detaļas augu pasaulē. Labākā tuvplāna
radītājs tiks apbalvots ar digitālo fotokameru, savukārt pārējo labāko darbu
autori balvā saņems “Dārzkopju komplektus”.
Konkursa darbus līdz 31.jūlijam jāiesūta uz e-pastu: skolenu.konkurss@
darznica.lv ar norādi „Augu fotokonkursam”.
Fotokonkursa uzvarētājus noteiks žūrijas vērtējums, kā arī interneta balsojums.
Pēc darbu iesūtīšanas termiņa beigām, darbi tiks izvietoti portāla Draugiem.lv
Dārznīcas lapā (http://www.draugiem.lv/darznica/), kur par sev tīkamākajiem
fotouzņēmumiem varēs balsot ikviens lapas apmeklētājs. Vislabākā darba autors
saņems galveno balvu - digitālo fotokameru, pārējo labāko darbu autori balvā
saņems „Dārzkopju komplektus”. Konkursa nolikums pieejams: www.darznica.
lv Latvijas Stādu audzētāju biedrība. Pasākums, kas finansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas atbalstu.
Plašāka informācija par konkursu, kā arī par citām projekta aktivitātēm
meklējama www.darznica.lv.

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana, dzīvojamās
Izdot plānošanas un
mājas un divu saimniecības ēku būvniecība Amatnieku arhitektūras uzdevumu
ielā 13, Skrundā

Dzīvokļu jautājumi

Augu fotokonkurss skolēniem „Daba tuvplānā”

Mēslu krātuves būvniecība SILKALNI Rudbāržu
Izdot plānošanas un
pagastā, Skrundas novadā
arhitektūras uzdevumu
Dzīvojamās mājas būvniecība Kalēju ielā 1, Skrundā

vienību 0.35 ha platībā, ēkas Darbnīcas
ielā 3B, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Rudzīši”
Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Dome sadalīja saimniecību „Dižvormsāti” Nīkrāces pagastā un atdalāmām
zemes vienībām 5.7 ha platībā un 29.5
ha platībā piešķīra jaunu nosaukumu
„Vējkalni”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, LV-3320. Zemes gabalu
lietošanas mērķis – 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja 18.06.2014. SIA
„Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes
ierīcības projekta lietu „Mežirbes”
Skrundas pagastā.

Biedrība „Darīsim paši!”
izsludina

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības
programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana 8.kārtai notiks no 2014. gada 28.jūlija līdz
2014.gada 28.augustam ar kopējo finansējumu 47726.17 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas
laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā,
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta
dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam 4.ass 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādai
aktivitātei un rīcībai:
•Aktivitāte 6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamība pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana, pieejamais finansējums
47726.17 EUR.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3,
tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com, Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.darisimpasi.lv.
Kontaktpersona: Dace Strazdiņa,
koordinatore, tālr.26691192, e-pasts: dace.strazdina@gmail.com.

Skolas ēkas 1. stāva telpu pārbūve O.Kalpaka RudAkceptēt apliecinājubāržu pamatskola, Rudbārži,
ma karti
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Tiek realizēts projekts
„Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana
transporta sektorā
Skrundas novadā”,
kuru finansiāli atbalsta
Klimata pārmaiņu
finanšu instruments

2014.gada 20.jūnijā stājās spēkā
līgums, kuru parakstīja Skrundas novada pašvaldība, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija un SIA
„Vides investīciju fonds”, pamatojoties
uz 2014.gada 4.februāra noteikumu
Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā
– atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanai” nolikums”.
Visas trīs puses noslēdza līgumu par
projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana transporta sektorā Skrundas novadā” ar identifikācijas Nr.KPFI
– 16/117 realizēšanu.
Projektā ir paredzēts iegādāties 2 jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas
vienas markas elektromobiļus pašvaldības struktūrvienību vajadzībām ar mērķi
veicināt SEG emisiju samazināšanu
Skrundas novadā, atbalstot transportlīdzekļu, kas pēc savas konstrukcijas kā
vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto
enerģiju no transportlīdzeklī glabātās
elektroenerģijas, un kuru SEG emisijas
ir 0g/km.
Projekta kopējās izmaksas ir 52432,02
EUR. 70,567565% ir Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansējums no
attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 3700,00 EUR un 29,432435% ir
pašvaldības finansējums, kas sastāda
15432,02 EUR.
Projekts tiks realizēts līdz 2014.gada
31.decembrim.

Pirmajā mēnesī vasaras
darbos iesaistīti jau
vairāk nekā 1300
skolēnu
Kopš jūnija sākuma Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) īsteno skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākumu, un
mēneša laikā strādāt sākuši jau 1344
skolēni.
Joprojām visās 28 NVA filiālēs notiek
sadarbības līgumu slēgšana ar darba
devējiem, kuri pieteikuši darba vietas
nodarbinātības pasākumam skolēnu
vasaras brīvlaikā. Arī jūlijā un augustā
NVA aicina ikvienu Latvijas uzņēmēju,
biedrību vai pašvaldību piedāvāt darbu
skolēniem. Darba devējs var pieteikties
savā teritoriālajā NVA filiālē personīgi
vai aizpildot anketu NVA mājas lapā
(www.nva.gov.lv). Piedāvājot skolēniem
iespēju strādāt vasaras brīvlaikā, darba
devēji palīdzēs skolēniem iegūt pirmo
darba pieredzi un pirmās darba iemaņas,
kā arī varēs vienkāršākos darbos aizvietot darbiniekus, kuri dodas atvaļinājumā.
Atgādinām, ka Darba likums aizliedz
pusaudžus nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai,
veselībai, tikumībai un attīstībai.
Strādāt vasaras mēnešos ar NVA
atbalstu un iegūt darba pamatprasmes,
iemaņas un pirmo darba pieredzi var
skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem
(ieskaitot), kuri mācās vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs. Ja skolēnam 15 gadi aprit kādā
no šīs vasaras mēnešiem, elektroniski
piereģistrēties dalībai pasākumā viņš var
jau tagad, taču iespēja strādāt būs tikai
no tā brīža, kad viņam būs apritējuši
pilni 15 gadi.
Sagatavoja: Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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Atkal griezīs danci

26. - 27. jūlijā Skrundā notiks tautas
deju festivāls ’’Griežam danci’’. Dalību
festivālam ir pieteikuši deju kolektīvi no
dažādiem Latvijas novadiem. 26. jūlijā
festivālu atklās ar dejošanu - pilsētas laukumos. Svētku neatņemama sastāvdaļa ir
gājiens no kultūras nama līdz pilskalna

estrādei, kur notiks lielkoncerts ’’Griežam danci!’’. Tur savu dejotprasmi rādīs
jauniešu, vidējās paaudzes un senioru
deju kolektīvi. Vakara izskaņā visi laipni
gaidīti zaļumballē Skrundas pilskalna
estrādē. 27. jūlijā pēc labi padarīta darba
dejotāji rādīs savu atjautību, veiklību,

izturību sacensībās’’Netradicionālās
sporta spēles dejotāju gaumē’’. Komandas sacentīsies trīs paaudzēs - jaunieši,
vidējā paaudze un seniori. Festivāla
noslēgumā notiks sporta spēļu apbalvošana.
Teksts - Loreta Robežniece

Skrundas vidusskola aicina jaunus skolēnus
2014./2015.m.g. skola piedāvā:
•
Pamatizglītības programmu
(21011111),
•
Pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas izglītības programma
(21011811),
•
Pamatizglītības otrā posma (7.9.kl.) vakara (maiņu) izglītības
programmu (23011112),
•
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
programmu (31011011),
•
Vispārējās vidējās izglītības
humanitārā un sociālā
virziena izglītības programmu
(31012011),
•
Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena izglītības
programmu (31013011),
•
Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena
(vakara vidusskolas) izglītības
programmu (31011012).

•

Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem
(21015611).
•
Speciālās pamatizglītības
programma izglītojamajiem ar
garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem (21015911).
Vidusskolā piedāvā JAL praktiskās
uzņēmējdarbības izglītības mācību
programmas
Uzņemšanas noteikumi
Piesakoties mūsu skolas 10.klasē,
jāiesniedz šādi dokumenti: iesniegums
(uz vienotas veidlapas), pases vai
dzimšanas apliecība jāuzrāda, apliecība
par pamatizglītību, gada un eksāmenu
atzīmju izraksts (oriģināls), medicīniskā
karte 026/u, profilaktiskās potēšanas
karte 063/u.
Dokumenti pieņemšana 26.augustā
no pl.9.00 – 12.00, kā arī interesentiem
citā pieņemamā laikā.

Skolā ir izglītoti, iniciatīvas bagāti,
aktīvi jaunieši, kas darbojas skolēnu
līdzpārvaldē, tautisko deju kolektīvos,
meiteņu vokālajos ansambļos, zēnu
(1.-4.kl.) vokālajā ansamblī, vokālajā
studijā, koros, dramatiskajā kolektīvā,
sporta grupās vieglatlētikā, basketbolā,
volejbolā, lietišķās mākslas un rokdarbu
pulciņos, galda hokejā, kokapstrādes
pulciņā, satiksmes dalībniekos, jaunsardzē.
Skolā ir daudz interesantu tradīciju
- 1.septembris – Zinību diena, 10.klašu
iesvētības – fukši, Skolotāju diena,
Lāčplēša dienas pasākumi, Mārtiņi,
18.novembris, Ziemassvētku svētbrīdis, Ziemassvētku labdarības koncerts,
Barikāžu upuru piemiņas diena, Karoga
diena (Skrundas pilsētā), Valentīna diena, Žetonu (gredzenu) vakars, Novada
domrakstu konkurss, Mātes dienas
koncerts, Pēdējais zvans, izlaidumi,
salidojumi un skolas jubilejas.

Nāc mācīties uz Skrundas Profesionālo vidusskolu!
2014./2015. m.g. Skrundas Profesionālā vidusskola piedāvā
akreditētas izglītības programmas.
UZ PAMATIZGLĪTĪBAS BĀZES
1.Ēdināšanas pakalpojumi. Kvalifikācija - ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas
līmenis, mācību ilgums - 4 gadi.
2.Kokizstrādājumu izgatavošana.
Kvalifikācija - būvizstrādājumu galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas
līmenis, mācību ilgums- 4 gadi.
3.Būvdarbi. Kvalifikācija - apdares

darbu strādnieks, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums - 3 gadi.
4.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.
ESF PROJEKTA IETVAROS (ar
pamata un vidējo izglītību)
1.Iegūst kvalifikāciju - konditors,
mācību ilgums - 1 gads.
2.Iegūst kvalifikāciju - apdares darbu strādnieks, mācību ilgums - 1 gads.
Piedāvājam dzīvošanu labiekārtotā
dienesta viesnīcā. Sīkāka informācija
pa t.63336145.

Skrundas novada pašvaldības iestāde „Alternatīvās aprūpes
dienas centrs” aicina darbā sociālo aprūpētāju
Varbūt Tu esi no tiem, kas cilvēku uzskata par lielāko vērtību? Vai tu saglabā
pašcieņu, mieru un humora izjūtu sev
pašam un citiem smagās situācijās? Vai
tu respektē dažādību cilvēkos? Ja vismaz
daļa iepriekš rakstītā ir par Tevi, tad,
iespējams, Tev piemērota ir sociālā aprūpētāja vai sociālā darbinieka profesija.
Sociālais aprūpētājs palīdz cilvēkiem,
kuri nespēj paši sevi pilnībā aprūpēt, tikt
galā ar ikdienas pienākumiem mājās
vai sociālās aprūpes iestādē (piemēram,
Dienas centrā). Sociālajam aprūpētājam
jārēķinās ar fizisku slodzi un emocionālu
sasprindzinājumu darbā. Viņam nepieciešamas labas komunikācijas prasmes,
lai saprastos un sadarbotos ar klientiem.

Sociālais aprūpētājs strādā sociālā darbinieka pārraudzībā.
Lai strādātu par sociālo aprūpētāju,
saskaņā ar LR likumdošanu obligāti ir
nepieciešama 1. līmeņa profesionālā
augstākā izglītība sociālajā aprūpē vai 2.
līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā.
Studiju procesu var apvienot ar darbu, jo
Dienas centrā uz sociālā aprūpētāja vietu
var pretendēt, uzrādot augstskolas izziņu
par studiju uzsākšanu.
SDSPA „Attīstība” piedāvā apgūt sociālā aprūpētāja profesiju neklātienē, 2,5
gadu garumā ar tālmācību vai e-studiju
starpniecību. Lai pieteiktos studijām, ir
jābūt iegūtai vidējai izglītībai. Par mācību ilgumu, mācību maksu un citiem

jautājumiem var interesēties augstskolas
mājas lapā www.attistiba.lv.
Savukārt sociālā darbinieka profesiju,
kam ir nepieciešama 2.līmeņa augstākā
izglītība, 4,5 gadu laikā neklātienē ir
iespējams apgūt Liepājas Universitātē
(plašāka informācija mājas lapā www.
liepu.lv).
Ja vēlies uzzināt par sociālā aprūpētāja
profesiju vairāk, zvani pa t.63321311 vai
29657347 un vienojies par Dienas centra
apmeklējumu, kur uz vietas būs iespēja
iepazīties ar šo profesiju.
Teksts - Rita Goldmane,
sociālā darbiniece

Nu jums viena dvēselīte,
Kas uz pusēm sadalīta.
Sargiet katrs savu pusi,
Lai tai otrai nesāpētu!
Jūnijā laulību reģistrējuši 8 pāri, pieci dzimtsarakstu nodaļā, divi Lēnu Romas katoļu draudzē, viens
Skrundas ev. lut. baznīcā.
Darja Ivanova un Dmitrijs Gribkovs no Jūrmalas
Alisa Krivolapova un Mihails Pižiks no Jūrmalas
Sandija Skreba un Andris Kreišmanis no Saldus
Svetlana Suškova un Aleksejs Hrapovs no Liepājas
Gita Valdone un Andris Kronlaks no Kuldīgas
Agrita Grundberga un Guntis Dembovskis,
Santa Balode un Ēriks Mežiņš,
Oksana Djabreja un Kaspars Jansons no Skrundas novada
Jaunās ģimenes sveic Skrundas novada Dzimtsaraksts
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.

2014.gada 10.jūlijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

11.,25. jūlijā un 8.,15.augustā Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centrā pēdu aprūpi veiks podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni
63321311.
19.jūlijā notiks Skrundas Slapjais skrējiens. Skrundas Slapjajā Skrējienā
aicinātas piedalīties komandas četru cilvēku sastāvā (viena obligāti sieviete). Komandām būs jāšķērso Venta, tad skrienot jāpārvar dažādi Skrundas
uzņēmēju sagatavoti šķēršļi, pēc kuriem, atkal šķērsojot Ventu, komandai
kopā jāfinišē. Kopējais trases garums vairāk nekā 1 km. Skrundas Slapjais
Skrējiens tiek rīkots pirmo reizi, tāpēc aicinām atbalstīt ar savu dalību visus
tos, kuriem patīk netradicionālas sacensības, kuros mīt sacensību gars, spēks
un vēlme pēc aktīviem piedzīvojumiem draugu un kolēģu lokā. Dalības
maksa 10.00 € no komandas. Lai pasākums notiktu, komandām jāpiesakās
līdz 12. jūlijam.
20.jūlijā Skrundas vidusskolas smilšu laukumos notiks Mix sacensības
pludmales volejbolā.
16.augustā notiks Skrundas novada 5.atklātās sporta spēles.
23.augustā Skrundā notiks „Beachball” 16.posms.
Katru piektdienu pl.15.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā
Veselīga uztura kluba nodarbības. Vada A.Feldmane.
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā piedāvā masāžas. Masiere
- Tija Timofejeva. Pieteikšanās pa t.28250632.

Rudbāržos

12. jūlijā pl.10.00 Rudbāržu stadionā sacensības volejbolā 3x3. Dalības
maksa no komandas 3 EUR. Pieteikties pie Rudbāržu pagasta sporta organizatora Didža Pilskunga. T.29520800.
23.augustā pl.11.00 Rudbāržu stadionā Ģimenes sporta diena. Sīkāka
informācija pie Rudbāržu sporta organizatora Didža (t.29520800 vai pie
kultūras darba organizatores Ineses (t.8651944).

Raņķos

15.augustā pl.19.00 Raņķu pagastā, Sudmalnieku birzī, Snēpeles amatierteātra izrāde “Viena tante teica jeb bezbērnu tēvs”. Lugas autors Neretietis.
26568403, 63354329 (Aija Zeme)

Kapusvētki
Skrundas novadā

Nīkrāces pagastā kapusvētki notiks 12.jūlijā. Purvkroga kapos –
pl.11.00, Miera kapos – pl.12.00, Nīkrāces kapos – pl.13.00, Tukuma
kapos – pl.14.00, Priednieku kapos – pl.15.00.
Skrundas evaņģēliski luteriskajā draudzē kapusvētku dievkalpojumi notiks 13.jūlijā. Skrundas baznīcas kapsētā (svētbrīdis notiks
baznīcā pēc ierastas kapusvētku kārtības) – pl.11.00, Klūgu kapsētā –
pl.12.00, Pidraišu kapsētā – pl.13.00, Kasparleišu kapsētā – pl.14.00.
Kapusvētku dievkalpojumi notiks arī 19. jūlijā. Sila kapsētā –
pl.11.00, Pastaru kapsētā – pl.12.00, Dobeļu kapsētā – pl.13.00,
Vadžu kapsētā – pl.14.00.
Raņķu pagastā kapusvētki notiks 23. augustā. Irbes kapos –
pl.14.00, Priednieku kapos – pl.15.00, Mazgaraušu kapos – pl.16.00.
Rudbāržu pagastā kapusvētki notiks 13.jūlijā. Ļūdiku kapsētā p.14.00, Krogrāju kapsētā - pl.15.00, Jaunzemu kapsētā - pl.16.00.

Skrundas novada Dzimtsaraksts ziņo
Skrundas novada iedzīvotāju skaitu jūnijā papildinājuši četri mazi cilvēciņi:
puisītis Raitis un 3 meitenītes – Nikola, Līga Sendija un Renāte. Apsveicam
vecākus un vēlam daudz mīlestības mazulīšus lolojot!
Mūžībā pavadīti 2 Skrundas novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

JOLANTA BRAČA

25.04.1960.
Sporta iela 3-26, Skrunda

10.06.2014.

AUSTRA ĀBELE

05.08.1934.
Lielā iela 5-1. Skrunda

28.06.2014.

Informatīvā izdevuma „Skrundas
novads” nākamais numurs
iznāks 5.septembrī.

Skrundas TV veidotos raidījumus
skatieties ik darba dienu pl.20.15 kanālā
Re:TV. Raidījumi redzami arī internetā
www.tvskrunda.lv un www.retv.lv.
Sekojiet mūsu jaunumiem arī www.
twitter.com/tvskrunda, www.draugiem.
lv/tvskrunda.
Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”
ir nacionālais televīzijas kanāls, kura

satura veidošanā ir iesaistītas Latvijas
reģionālās un vietējās televīzijas, un neatkarīgo producentu apvienības. Re:TV
nodrošina informācijas - ziņu raidījumu,
autorraidījumu, tiešraižu, portretinterviju u.c. aktuālo video materiālu pārraidi
no visiem Latvijas reģioniem vienā televīzijas kanālā, kas pieejams ikvienam
Latvijas un ārvalstu skatītājam. Kanāls
redzams bezmaksas virszemes apraidē
visā Latvijā., Lattelecom interaktīvajā
televīzijā. Tiešraide mājas lapā www.
retv.lv
Skrundas TV kontakti:
tvskrunda@tvnet.lv,
t.29103091, www.tvskrunda.lv

