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Labdien, lasītāj!
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Rekonstrukcija tuvojas noslēgumam
Šobrīd joprojām Rīgas - Liepājas šosejas Skrundas posmā (A9) notiek rekonstrukcijas darbi („Ventas un Liepājas ielu
(A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas
novadā” (Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/
SM/025; vienošanās Nr. SM2012/-46).

Zane Eglīte, Attīstības nodaļas
vadītāja
Nu jau aizvadīto maija mēnesi
varētu pasludināt par radošāko
mēnesi šai gadā, jo daudz Skrundai
nozīmīgu notikumu norisinājās pirmo
reizi.
8.maijā pirmo reizi Skrundas
novada pašvaldība sadarbībā ar
laikrakstu „Kurzemnieks” laida klajā
izdevumu „Radošā Skrunda”, kurā
daudzas lietas tika atklātas no jauna.
Mākslinieks Leo Lepe kopā ar gleznot
un zīmēt gribētājiem Skrundas svētkos
plašākai publikai parādīja pusgada
laikā paveikto.
Iespējams, ka svētku stilisti Andru
Oto ir pamanījis retais. Bet stāsts
par to, kā viņa ir nonākusi līdz
savai mājaslapai „Mazliet vairāk
romantikas”, ir labs piemērs mums
daudziem. Viņa ar ģimeni atgriezusies
no ārzemēm, lai savu uzsākto turpinātu
Latvijā. Andra ir arī viena no Skrundas
aktīvajām mājamatniecēm. Jāteic,
ka vēlme nodibināt arī Skrundas
novadā mājražotāju kooperatīvu, ir
iedvesmojoša. Interesentu pirmais
iznāciens pēc ilgāka laika bija
Skrundas novada svētku tirdziņā.
Vislabāk „andele „ padevās Vītolu
ģimenei, kas piedāvāja cidoniju sīrupu
un sukādes, kā arī Laimonim Spēkam
ar metālkalumiem.
Par godu leģendārā Skrundas
rokkoncerta atjaunošanai četri puiši
no Skrundas - Didzis Strazdiņš, Raivo
Piļķis, Aldis Strods un Raitis Balandīns
- sanāca atkal kopā kā grupa „The
Violence of Silience”. Šai grupai
uzstāšanās tik lielai publikai kopā ar
Latvijas slavenākajiem mūziķiem bija
liels pārbaudījums, ne tikai viņiem, bet
arī viņu paziņām, draugiem, kolēģiem.
Savu bērnības sapni reiz būt Skrundas
rokkoncertā uz skatuves un dziedāt
kopā ar citiem mūziķiem piepildīja arī
skrundenieks mūziķis Jānis Buķelis.
Pirmo reizi Skrundas tehniskāko
jauniešu komanda ieguva otro vietu
konkursā „Eksperiments” un ne tikai
tādi vien sasniegumi mācībās ir šogad
iegūti.
Pirmo reizi Skrundā viesojās
studenti, topošie ainavu arhitekti, lai
izstrādātu pilsētas daļas attīstības
koncepciju. Tāpat maijs šogad
Skrundā pulcēja daudz fotogrāfu no
visas Latvijas. Iemūžinātie mirkļi būs
redzami foto albumā „Esmu Skrundā”,
kas par godu pilsētas 20 gadu jubilejai
iznāks nākamgad. Un pirmo reizi
ābeļu ziedēšanas tautas mākslas
kolektīvi no visas Latvijas, kuriem
nosaukums ir „Mežābele”, pulcējās
tieši te, Skrundā.
Viss reiz notiek pirmo reiz……
Un par to paldies Skrundas novada
cilvēkiem!
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Iedzīvotāju
viedokļi par ceļa
rekonstrukciju
MĀRĪTE ĀBOLIŅA, rudbāržniece
Es domāju, tas ir labi, jo ceļa
segumu jau sen bija vajadzīgs
atjaunot. Iepriekš bija traģiski, es
domāju, uz krustojuma pie „ELVI”
veikala, tur bija izveidojušās bedres,
un varēja redzēt, ka mašīnas palecas,
nebija laba braukšana. Es domāju,
ka būs labi, un uz visām lietām
jāskatās no pozitīvās puses.
ANDRIS PETROVSKIS, laidenieks, strādā Skrundā
Protams, ka labi, ceļš ir jāsalabo,
un tur nav variantu, bet tie darbi
tur ir tā, kā ir. Zīmes saliktas tā,
ka nevar izbraukt, un sarežģīti jau,
protams, tas ir no autobraucēja
viedokļa. Bet visumā tas ir pozitīvi,
ceļš būs salabots un viss būs. Varbūt,
ka to varēja ātrāk darīt, ievilcies tas
darbs laikam ir.
MĀRĪTE LASTENIECE,
skrundeniece
Ļoti labi, neērtības jāpiecieš.
Beigās jau būs viss labi. Ļoti nepatīkams bija tas krustojums pie
Jumja, tas man no laika gala nepatika. Tagad jau viss iet uz labo pusi,
piecietīsim neērtības.

Rekonstrukcijas darbi Rīgas - Liepājas šosejas Skrundas posmā tuvojas noslēgumam.
Laikā no marta līdz maijam būvobjektā notiek intensīvs darbs. Šobrīd jau
ir redzamas realizējamā projekta gala
aprises. Būvniecības gaitā ir nojaukti
visi segumi, gaisa un pazemes komunikācijas un konstrukcijas. Pārvietota
grunts un minerālmateriāli vairāku
desmitu tūkstošu kubikmetru apjomā.
Izbūvēta lielākā daļa Ventas, Liepājas
un Raiņa ielas, to ietves un apvienotais
gājēju un veloceliņš. Apakšuzņēmējs
SIA „Grobiņas SPMK” visā objektā ir
izbūvējusi jaunu lietus kanalizācijas
tīklu sistēmu – lietus ūdens uztvērējakas, maģistrālos kolektorus, skatakas,
naftas produktu un smilšu uztvērējus.
Izbūvētā lietus kanalizācija nodrošinās
visu ūdeņu savākšanu no brauktuves
un novadīšanu tiem paredzētās vietās.

Ventas ielā zem brauktuves ir pārbūvēta
siltumtrase, izbūvēta saimnieciskā kanalizācija un ūdensvads. Apakšuzņēmējam
SIA „OMS” vēl atlicis uzstādīt dažus
apgaismes stabus Ventas un Raiņa ielās
un pieslēgt kopīgam apgaismojumam.
Vēl tiek veikti pēdējie zemes klātnes ierakumi pie veikala ELVI, izbūvētas ielas
seguma konstruktīvās kārtas, pēc tam
tiks ieklāts atlikušais asfalta segums. Ja
būs labvēlīgi laika apstākļi, tad galvenie
asfaltēšanas darbi tiks pabeigti līdz Līgo
svētkiem. Šobrīd uzsākta satiksmes

organizācijas aprīkojuma (ceļa zīmju,
aizsargbarjeru) uzstādīšana. Beigu fāzē
notiks apzaļumošanas un labiekārtošanas
darbi, un ielām tiks uzklāti horizontālie
marķējumi, vienlaikus SIA “Saldus ceļinieks” gatavos izpilddokumentāciju,
lai jūlija beigās objektu varētu pieņemt
ekspluatācijā.
Informāciju apkopoja
Gita Rubežniece - Zute,
Maruta Dene
Foto - Alans Perševics

Skrundā viesojas fotogrāfi no dažādām Latvijas vietām
Lai arī maza, bet Skrunda ir skaista
vieta. Par to esmu pārliecinājusies, te
dzīvojot jau no 1992.gada. Zinot, ka
nākamgad Skrunda kā joprojām jaunākā
Latvijas pilsēta svinēs savu divdesmito
jubileju, domāju, ka tai jāsagādā īpaša
dāvana - tāda, kāda vēl nav bijusi. Un
nekad vēl Skrundai nav bijis sava fotoalbuma. Tā kā šobrīd esmu Kuldīgas foto
kluba "Divas Upes" vadītāja, ikdienā
Skrundas televīzijā paralēli noslogotajam ziņu veidošanas grafikam, veidoju
raidījumu "FotoOga" (Latvijā vienīgais
televīzijas raidījums, kas veltīts foto
nozarei), esmu iepazinusi Latvijas labākos fotogrāfus. Man gribējās, lai arī
viņi redz Skrundu, un ceriņu ziedēšanas
trakums nepaiet garām viņu kamerām.
Pateicoties Skrundas novada pašvaldības
atbalstam, izdevās sarīkot trīs dienu plenēru no 29.-31.maijam. Tajā piedalījās
18 fotogrāfi no Rīgas, Ogres, Jelgavas,
Jūrmalas, Liepājas, Ventspils, Skrundas
un Kuldīgas.
Jāteic, ka gatavošanās foto plenēram
sākās jau vairākus mēnešus iepriekš, jo
kas gan tas par albumu bez pašu Skrundas novada ļaužu piedalīšanās. Aicināju
Skrundas novada radošos ļaudis savas
sajūtas par novadu izteikt literāros darbos. Savus darbus iesūtīja Dace Kudore,
Zinaīda Kolerte, Silva Pētersone, Malda
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Porniece, Vita Eglīte, Inta Kampara, Inna
Bondare, Maira Kaunas, Ausma Doniņa
un Valdis Nelijus. Liels paldies viņiem
par to! Labākie darbi tiks publicēti
albumā. Vairāku autoru darbi tika doti
fotogrāfiem, kuri vārdos izteiktās sajūtas
ietērpa vizuālos tēlos. Fotogrāfi atzina,
ka šāds uzdevums foto plenēros vēl nav
bijis un tas ir interesants. Viņi atzina,
ka Skrundā bijuši tikai caurbraucot, bet
nu gan dotais uzdevums, gan redzētā
Skrundas noskaņa te liks atgriezties.
Līdzīgs foto plenērs grāmatas izveidei
plānots arī rudenī, kad tiks iemūžinātas
Skrundas rudens noskaņas.
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Jāteic, ka fotoalbumā nebūs iekļautas
tikai mākslinieku radītās fotogrāfijas. Te
būs arī jau par vēsturi kļuvusī Skrunda.
Tāpēc joprojām aicinu Skrundas novada
iedzīvotājus dalīties ar viņu īpašumā
esošām vēsturiskām bildēm, kas ataino
novada attīstību un vēsturi (e -pasts:
ieva.rozniece@inbox.lv, t.291030391).
Paldies jau par iesniegtajām fotogrāfijām
Silvai Pētersonei, Litai Preikšai, Dzintrai
Eglītei, Daigai Jurševskai un Valērijam
Pūrim.
Fotogrāfi iepazina arī Skrundas kara
pilsētiņu un ļoti vēlējās piedalīties
Skrundas novada radošajā dzīvē, tāpēc
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apmeklēja arī tautas mākslas svētkus
Raņķu pagastā.
Paldies par atbalstu plenēra sarīkošanā
ne tikai Skrundas novada pašvaldībai,
bet arī par garšīgajiem ēdieniem Guntai
Stepanovai un mājīgumu "Ventu" saimniekam Modrim Jaunzemam. Tikpat
liels paldies ikvienam, kurš iesaistās
šai projektā ar savu radošo darbu vai
fotogrāfijām. Šis albums būs kopdarbs.
Plānots, ka tas ceļu pie cilvēkiem sāks
nākamā gada novada svētkos.
Teksts un foto - Ieva Benefelde

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

ĪSUMĀ

Autobusu satiksme

Satiksmes autobuss vasaras periodā no
Skrundas autoostas uz Nīkrāces pagasta
Dzeldu caur Lēnām kursēs līdz 19.jūnijam katru darba dienu, bet skolēnu
brīvlaikā pēc 22. jūnija līdz 30. augustam
- pirmdienās, trešdienās un piektdienās
(izņemot svētku dienas).

Izsolīs nomas tiesības

Skrundas novada pašvaldība, pamatojoties uz 30.04.2015. domes lēmumu
(prot. 8, 6.§, 7.§), organizē pašvaldības
nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles: centra garāžas Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā
cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit
centi) bez PVN; šķūnītis „Centra garāžas” Nr. 19, Dzeldā, Nīkrāces pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs: 6268
003 0152 006. Sākotnējā cena EUR 0,15
par 1 m2 (piecpadsmit centi) bez PVN;
centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces
pagastā, Skrundas novadā, kadastra
numurs: 6268 003 0152 006. Sākotnējā
cena EUR 0,15 par 1 m2 (piecpadsmit
centi) bez PVN. Izsoļu laiks 09.06.2014.
plkst. 10.00; 10.10; 10.20. Izsoļu dalībnieku reģistrācija līdz 08.06.2014.
plkst. 16.00.

Izsolīs nekustamo
īpašumu

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, pamatojoties uz 28.05.2015.
domes lēmumu (prot. 9, 3.§), organizē
pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulstari”-11, Jaunmuiža, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā, kadastra numurs:
6229 900 0132 izsoli. Nosacītā cena
EUR 1000 (viens tūkstotis euro). Izsoles laiks 07.07.2015. pl.10:00. Izsoles
vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11. Izsoles
dalībnieku reģistrācija līdz 06.07.2015.
plkst.16.00. Izsoles veids - mutiska
izsole ar augšupejošu soli.

Meklēs Saulgriežu
sajūtas

13.jūnijā AADC un Sarma Ūpe aicina
interesentus Saulgriežu sajūtu meklējumā. Pulcēšanās pl.10.00 pie avotiņa aiz
Ventas kalna. Lasīsim zāles un puķes, sapīsim vainagus un dziedāsim dziesmas,
sakursim kalnā uguni. Jāņi ir tā reize,
kad no sirds izdziedāties. Saulgrieži ir
laiks, kad daba ir spēka pilna un dāsni
to dāvā mums, tik jāsaņem. Kā? Tīrām
un pušķojam māju, nesam istabā bērzu
meijas un jāņuzāles, pinam vainagus,
kurinām uguni un dziedam. Līdzi vēlams
paņemt kādu mazu cienastiņu. Papildus
informācija- Daina, t.29407389.

Par dušu izmantošanu

Skrundas novada pašvaldības iestādē
„Alternatīvās aprūpes dienas centrs”
dušas būs slēgtas līdz jaunai apkures
sezonai. Publiskās dušas darbojas Kuldīgas ielā 2, Skrundā. CETURTDIENĀ:
sievietēm no 12.00 - 16.00, vīriešiem no
16.00 - 20.00; PIEKTDIENĀ: sievietēm
no 12.00 - 16.00, vīriešiem no 16.00 20.00. Samaksa par dušas izmantošanu
EUR 1,42. Vienas stundas laikā dušu var
izmantot 2 cilvēki. Vēlama iepriekšēja
pieteikšanās pa t.29638735 (Ausma) līdz
10.jūnijam, bet no 11.jūnija 26046657
(Melānija).

Anonīmo alkoholiķu
grupas

Alternatīvās aprūpes dienas centrā,
Kalēju ielā 4, Skrundā katru piektdienu
pl.18.00-20.00 notiks pašpalīdzības
grupu tikšanās: 2. stāva zālē – anonīmie
alkoholiķi (AA) tikšanās (kontaktpersonas – Nora 20556541 un Guntis
26220977); 1. stāva zālē – Al-Anon
(alkoholiķu tuviniekiem un draugiem,
kurus ir skārusi tuva cilvēka pārmērīga
alkohola lietošana) (29657347 Rita).
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Kurzemes maizes uzņēmums
„Cannelle Bakery” turpina attīstīties
Maizes un konditorejas izstrādājumu uzņēmums SIA “Matss”, ko labi pazīst
skrundenieki, turpmāk sauksies tāpat kā tā sekmīgi ieviestais zīmols — “Cannelle
Bakery”. Uzņēmums turpina uzņemto attīstības kursu – kļūt par mūsdienīgu maizes
ražotāju, kas, tāpat kā citi atzīti Latvijas ražotāji, produktus arī eksportē.
„Pārtikas ražošana ir sirdij tuvāka, varbūt tādēļ, ka maize, tās izstrādājumi
cilvēkiem ir nepieciešami, un mums ir iespēja viņiem piedāvāt labus produktus.
Pamazām īstenojas plāni un uzņēmums iegūst to veidolu, kādu esam iztēlojušies.
Gūstam panākumus, eksportējot saldētus maizes un konditorejas izstrādājumus.
Tāpat arī redzam, ka mūs novērtē kā uzticamus partnerus. Tas ir sasniegtais, kas
liek iet tālāk”, atzīst uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Skrebelis.
Lai varētu piedāvāt produktus ar augstāku kvalitāti, uzņēmums modernizē ražošanu un turpina uzlabot darba vidi tā, lai darbavieta dotu gandarījumu arī katram
uzņēmuma darbiniekam. Tāpēc arī ir uzsākta ražotņu apvienošana. Skrundas ražotnē
strādā vairāk nekā 30 darbinieku, kas ir labi sava aroda pratēji. Šobrīd uzņēmuma
vadība ir piedāvājusi darbu Saldus ražotnē vairākumam darbinieku un cer, ka uz darbu
Saldū pārnāks lielākā daļa līdzšinējo darbinieku. Izprotot apgrūtinājumu – darbavieta
vairs neatradīsies tik tuvu mājām kā līdz šim un, protams, izdevumi par transportu
atņemtu naudu ģimenes budžetam - tiks organizēts transports par uzņēmuma līdzekļiem. Gribas izteikt arī cerību, ka turpmāk varēs rast kopīgu risinājumu transporta
jautājumam ar Skrundas novada pašvaldību, jo tādējādi kopā tiktu atbalstīta iespēja
Skrundas iedzīvotājiem strādāt stabilās un labiekārtotās darbavietās.
Ivars Skrebelis turpina: „Mūsu „Cannelle Bakery” ir vietējiem uzņēmējiem piederošs uzņēmums, un man bieži jautāts, vai pietiks uzņēmības un vai tik nav doma to
pārdot kādam ārzemniekam? Zinu, ka nākamajos piecos gados garlaicīgi nebūs, jo
tik daudz vēl darāmā, tāpēc nav domu par pārdošanu. Savulaik uzņēmumā “Fazer”
nostrādāju 10 gadus. Ieguvu pieredzi, kā vadīt starptautisku uzņēmumu. Notika nepārtrauktas pārmaiņas. Ar laiku man uzticēja vadīt maizes biznesu visā Baltijā, vēlāk
tika dots uzdevums savienot vienotā struktūrā maizes un saldumu biznesu. Izdarīju.
Ārvalstu uzņēmumu liela priekšrocība ir finanšu iespējas. Arī šobrīd ārzemnieki
ienāk, lēti nopērk… Daudz ko sakārto, bet vietējos ietekmē divējādi - no vienas
puses spiež attīstīties, modernizēties, no otras - iesaista resursu ziņā nevienlīdzīgā
spēlē. Eiropas Savienībā visiem ir vienādas iespējas - princips ir labs un pareizs -,
bet starta pozīcijas nav vienādas”.
Lai turpinātu attīstīt uzņēmumu, sekmētu ražošanas modernizēšanu, ražotņu
apvienošanu un saldēto produktu līniju attīstību, uzņēmums piesaistījis alternatīvā
investīciju fonda FlyCap investīcijas. Pilnveidota arī uzņēmuma pārvaldība, izveidojot padomi, kurā strādās FlyCap un uzņēmuma īpašnieku pārstāvji. Tāpat jau ir
veikta tehnoloģiju renovācija, lai nodrošinātu stabilu augstas kvalitātes produktu
ražošanu, jau 2013. gadā ieviests inovatīvs zīmols „Cannelle Bakery”, ražošana
fokusēta uz produktiem, kas piemēroti eksportam – saldēti maizes un konditorejas
izstrādājumi. Apvienojot Skrundas un Saldus ražotnes, tiks paaugstināta ražošanas
efektivitāte, kas ļaus paaugstināt arī klientu servisu. Šobrīd uzņēmums eksportē uz
11 valstīm, nozīmīgākie eksporta tirgi ir Vācija, Igaunija un Lielbritānija. Līdz šim
sasniegtais ir labs pamats tālākai attīstībai.
Teksts – Rita Voronkova,
uzņēmuma pārstāve sabiedrisko attiecību jautājumos

Izvedīs lielgabarīta atkritumus
13.jūnijā Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „EKO Kurzeme” piedāvā iedzīvotājiem bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus
(mēbeles, sadzīves tehniku, santehniku, izņemot būvgružus). Iedzīvotājus lūdzam savlaicīgi nogādāt lielgabarīta atkritumus šādās adresēs.
SKRUNDAS PILSĒTĀ UN SKRUNDAS PAGASTĀ
Jaunmuižas centrā, Skrundas Profesionālajā vidusskolā, Kušaiņu
ciema centrā, Cieceres ciemā, Skrundā, Sporta iela 1, Dārza ielā pie
atkritumu tvertnēm, Liepājas iela 45
RAŅĶU PAGASTĀ
Pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos, Raņķu pagasta Smilgu ciematā.
NĪKRĀCES PAGASTĀ
Lēnu ciemata centrā, Dzeldas ciemata centrā pie barakām.
RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Rudbāržu ciemata centrā.
Sīkāka informācija pa t. Zane Eglīte 26665874; 63350454

Paziņojums
par ģimenes ārstu maiņu
Skrundas novada pašvaldība informē, ka ģimenes ārste Jeļena Gavrilova pārtrauc savu darbību
Skrundas novadā, un viņas vietā darbu uzsāk daktere Sarmīte Opmane. Lūdzam dakteres Gavrilovas
pacientus ievēlēties citu ģimenes ārstu un aizpildīt
reģistrēšanās anketu pie šī ārsta. Atgādinām, ka
Kuldīgas ielā 2, Skrundā, ģimenes ārsta praksi ir
reģistrējuši: Sarmīte Opmane, Māra Ostašova, Rita
Brūdere, Anita Feldmane un Mārtiņš Āboliņš.
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Nometņu un radošo darbnīcu konkurss

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu/
radošo darbnīcu konkursu 2014./15. mācību gada vasaras brīvlaikā, paredzot līdzfinansējumu. Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem
lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt
veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās
un speciālās pašizpausmes brīvlaiku periodā.
Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var
iepazīties konkursa nolikumā www.skrundasnovads.lv.
Nometņu/radošo darbnīcu projekti iesniedzami Skrundas novada domes
Izglītības nodaļā, Raiņa ielā 11 līdz 2015.gada 29.jūnijam plkst.17.00.
Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte,
Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja

Skrundenieki izcīna augsto 2. vietu
erudīcijas konkursā “eXperiments”
Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu skolēnu erudīcijas konkursa “eXperiments” 20.
gadadienas uzvarētāji ir Viesītes vidusskolas komanda “GOLF BOYS” no Zemgales
reģiona. Fināla spēlē televīzijā jaunieši sacentās fizikas zināšanās, risinot praktiskus
uzdevumus - sverot bez svariem, izveidojot signalizāciju un pat nosēdinot kosmiskos
lidaparātus. Jau vasarā “eXperiments” uzvarētāji dosies godam nopelnītā ceļojumā
uz Rodas salu Grieķijā.
Konkursa izšķirošajā posmā dalībniekiem vajadzēja atšķirt vai internetā populāri
fizikas eksperimenti ir patiesi vai safabricēti, piemēram, vai pats ar sevi saslēgts
pagarinātājs spēj ražot elektroenerģiju un vai ar ūdeni piepildīta glāze spēj mainīt
attēla virzienu. Tāpat jauniešiem bija jāiejūtas inženieru lomā - jāizgatavo metāla
detektors, ar kuru iespējams atrast dārgumus, un kopā ar portāla www.fizimix.lv
ekspertiem pēc iespējas saudzīgāk jānosēdina kosmisko lidaparātu, izmantojot pašu
konstruētu izpletni. Konkursa izšķirošajā kārtā dalībnieki, zinot tikai fizikas principus, varēja precīzi noteikt ceļasomas masu, bet noslēdzošajā uzdevumā, jaunieši ar
lāzera, spoguļu un sausā ledus palīdzību izveidoja tādu signalizāciju, kādu ierasts
redzēt Holivudas spiegu filmās.
“Erudīcijas konkurss notiek jau 20 gadus un to laikā “eXperimentā” piedalījušies
aptuveni 20 tūkstoši dalībnieki. Jaunieši, kas startējuši konkursā pirms daudziem
gadiem, tagad kļuvuši pat par zinātniekiem. Latvijai pietrūkst fiziķi un mēs ik gadu
pārliecināmies par “eXperimenta” lomu intereses radīšanā par šo jomu un veiksmīgā tās apgūšanā. Erudīcijas konkurss ir spēle, kur daži uzvar, daži iemācās, bet
ikvienam ir iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas,” stāsta AS “Sadales tīkls”
valdes loceklis Signis Rīns.
“eXperiments” fināla spēlē piedalījās sešas Latvijā fiziku zinošākās komandas.
Vislabākos rezultātus sasniedza Viesītes vidusskolas komanda “GOLF BOYS”,
kopvērtējumā iegūstot 34 punktus. Otrajā vietā ierindojās Skrundas vidusskolas
komanda “NOS” ar nopelnītu 31 punktu, bet Līvānu 2. vidusskolas komanda “LŪMENI” ierindojās godpilnajā 3. vietā ar iegūtiem 24 punktiem - “LŪMENIEM”
bija augstas izredzes uzvarēt, tomēr pēdējā uzdevumā komandai nepaveicās un tā
nesaņēma nevienu punktu.

Studenti pēta, kā attīstīt pilsētu
Skrundas novada pašvaldība, pirmo reizi piesaistot studentus, izstrādā kādas
pilsētas daļas attīstības koncepciju.
Skrundas autoostā, tirgus laukumā un veikala Elvi teritorijā koncentrējas gan gājēji,
gan autovadītāji un Skrundas viesi. Autoostas un tirgus laukuma teritorijas ir vizuāli
nepievilcīgas un drūmas. Kā to mainīt, uzlabot? Pašvaldība vēlējās uzklausīt jaunas
idejas no cilvēkiem, kas nav saistīti ar Skrundu. Tādēļ tika izsūtīti uzaicinājumi
augstākās izglītības iestādēm Latvijā uz vairāku dienu pasākumu Skrundā. Šis laiks
studentiem ir sasprings sesijas laiks, bet neskatoties uz to 15 Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3.kursa
studenti izrādīja interesi un atsaucās dalībai pasākumā.
Pirmajā dienā, 27.maijā, studenti tika iepazīstināti ar Skrundas novada pašvaldību
un darba uzdevumu. Darba uzdevumā tika minētas vispārīgas lietas, lai viņus neietekmētu, nepakļautu kādām paražām, lai viņu domas un idejas nebūtu ierobežotas.
28.maijā visu dienu studenti veltīja teritorijas izpētei, gājēju un transporta kustībai,
iztaujāja iedzīvotājus, tirgotājus, taksistu, autoostas darbiniekus, autobusu vadītājus,
skolēnus un noskaidroja viņu vēlmes un vajadzības.
Kā izrādījās vēlāk, darba uzdevums – izstrādāt attīstības koncepciju visam kvartālam, kur visspraigāk notiek kustība un aktivitātes, nebija viegls uzdevums tik īsā
laikā. Parasti šādam darbam būtu jāvelta vismaz pusotrs mēnesis.
29. maijā studenti Skrundas kultūras namā prezentēja savas idejas žūrijai. Žūrijas
sastāvā bija Guntis Kalniņš- ainavu arhitekts, Martins Samms- arhitekts, Kaspars
Dzenis- būvvaldes vadītājs un Loreta Robežniece- Skrundas novada Domes priekšsēdētāja. Žūrijai nebija viegls darbs, jo tieši šiem studentiem ir bijusi pieredze arī
citās pašvaldībās, strādājot pie ideju ģenerēšanas un to pasniegšanas. Studenti bija
sadalījušies pēc brīvprātības principa piecās grupās. Katra grupa prezentēja savu
darbu, balstoties uz teorētiskajām zināšanām un praktisko pieredzi, tajā iekļaujot
pašvaldības vērtības, projektējamās teritorijas analīzi- transporta un gājēju kustību,
teritorijas zonējumu, funkcionalitāti un noslogojumu, teritorijas paplašināšanās iespējas. Studenti papildus piedāvāja arī teritorijas vizualizācijas, lai būtu saprotamāk
žūrijai un citiem.
Ja varētu visu darbu labākās idejas apvienot vienā darbā, iespējams, ka sanāktu
ļoti labs rezultāts. Katrā darbā bija kāda uzslavas vērta ideja vai izpildījums – cits
piedāvā šūpoles iekārt neierastā vietā, cits atpūtas zonu bērniem veidot, izmantojot
Ventastegas motīvu, cits mainīt autobusu kustību autoostā, cits interesantus gaismas
objektus, cits - dažāda augstuma līmeņu rekreācijas zonu.
Žūrijas uzdevums bija izvērtēt studentu ieguldīto darbu un piešķirt pateicību.
Balvu 100 EURO apmērā ieguva studentu grupa šādā sastāvā- Agnese Kauliņa,
Elizabete Baumane un Paula Cvetkova.
Skrundas pilsētas Stūra, Ventas un Liepājs ielu kvartā plānošanā piedalījās– Kitija
Naika, Līga Baumane, Madara Zīle, Anastasija Krastiņa, Megija Gailīte, Agnese
Čača, Katrīna Reimartuse, Līna Burova, Aira Medne, Anna Rage, Aiga Spāģe un
Jānis Vagoliņš.
Skrundas novada pašvaldība izsaka pateicību Latvijas Lauksaimniecības universitātei un it īpaši Ivetai Lāčauniecei par sadarbību.
Teksts- Zane Eglīte, Attīstības nodaļas vadītāja
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2015. gada 28.maija domes sēde
Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome noteikca, ka pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanas
rezultātā iegūtie ieņēmumi, atskaitot
izdevumus, kas ieguldīti nekustamo
īpašumu atsavināšanai, 30% apmērā piešķirami attiecīgo pagastu infrastruktūru
sakārtošanai.
Dome pārdos izsolē ar augšupejošu
soli nekustamo īpašumu - dzīvokli
„Saulstari” - 11, Jaunmuižā, ar nosacīto
cenu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro,
nulle centi).
Dome pārdos par brīvu cenu 3000.00
EUR (trīs tūkstoši euro, nulle centi) nekustamo īpašumu - dzīvokli Dārza ielā
6-6, Skrundā, ar kopējo platību 57.8 m2.
Dome uzņēma bilancē par kadastrālo
vērtību un ierakstīja zemesgrāmatā uz
Skrundas novada pašvaldības vārda
dzīvokli „Saulstari” - 14, Jaunmuižā.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Asari” Skrundas pagastā zemes ierīcības projektu
saistībā ar zemes gabalu sadalīšanu.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Beņķīši”
Rudbāržu pagastā zemes ierīcības pro-

jektu saistībā ar zemes gabala sadalīšanu.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma Pils ielā
4A, Skrundā, zemes ierīcības projektu
saistībā ar zemes gabalu sadalīšanu.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma „Robežnieki”,
Raņķu pagastā, zemes ierīcības projektu
saistībā ar zemes gabala sadalīšanu.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt nekustamā īpašuma Rūpniecības
ielā 3, Skrundā, zemes ierīcības projektu
saistībā ar zemes gabalu sadalīšanu.
Dome sadalīja saimniecību „Macīši”
Raņķu pagastā un atdalāmai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6.4 ha
platībā piešķīra jaunu nosaukumu „Mālkalni”, Raņķu pagasts, Skrundas novads,
LV-3326. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
„Kamenes” Rudbāržu pagastā un atdalāmai zemes vienībai 43.4 ha platībā
piešķirt jaunu nosaukumu „Sudrablauki”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads,
LV-3325. Zemes vienības lietošanas
mērķis – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams iz-

strādāt nekustamā īpašuma „Smilgas”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu saistībā ar zemes vienības sadalīšanu.
Dome nolēma sadalīt saimniecību
„Mazulītes” Jaunmuižā un atdalāmai
zemes vienībai 1.8 ha platībā piešķirt
jaunu nosaukumu „Upītes”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3307,
un pievienot saimniecībai „Upītes”,
Skrundas pagastā, Skrundas novadā.
Zemes vienības lietošanas mērķis – 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma jautājumu par finansējuma piešķiršanu SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, lai varētu iegādāties
traktortehniku ielu un ceļu uzturēšanai
Skrundas pilsētā, atlikt līdz Skrundas
novada domes 25.jūnija sēdei.
Dome 2015.gadam par SIA „Skrundas komunālā saimniecība” revidentu
kompāniju apstiprināja SIA „Rīgas
Revidentu Birojs”.

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma slēgt Jaunmuižas
pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu
vasarā no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
darbinieku atvaļinājuma laikā; slēgt
Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu vasarā no 01.06.2015. līdz
31.08.2015. darbinieku atvaļinājuma
laikā; slēgt Oskara Kalpaka Rudbāržu
pamatskolas pirmsskolas rotaļu grupu
vasarā no 12.06.2015. līdz 16.08.2015.
darbinieku atvaļinājuma laikā.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības Bērnu un jauniešu nometņu
un radošo darbnīcu projektu konkursa
nolikumu. Projektu konkursam izveidoja
komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja: Izglītības nodaļas vadītāja Inga
Flugrāte; komisijas locekļi: izglītības
metodiķe Dace Grāvele, Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte, projektu
speciāliste Kristīne Vērdiņa, jaunatnes
lietu speciāliste Baiba Eversone.
Dome apstiprināja Skrundas pilsētas
bibliotēkas, Skrundas Bērnu bibliotēkas,
Skrundas pagasta Antuļu bibliotēkas,
Nīkrāces pagasta bibliotēkas, Rudbāržu
pagasta bibliotēkas, kā arī Raņķu pagasta

Skrundas novada P/A „Sociālais dienests” aicina
Lai nodrošinātu vienotu pieeju Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām
personām - trūcīgas un ārkārtas vai
krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai
personas - saņemt pārtikas komplektus,
kā arī Higiēnas un saimniecības preču
komplektus.
Informācijai:
Sabiedrības integrācijas fonda veiktā
publiskā iepirkuma Nr. SIF 2014/22
“Pārtikas preču komplektu piegāde
vistrūcīgākajām personām” rezultātā
17.03.2015. ar AS “Dobeles dzirnavnieks”, reģ. Nr. 40003020653, noslēgts
līgums par pārtikas preču komplektu
piegādi vistrūcīgākajām personām.
Pārtikas preču komplektā 2015.
gadā iekļautas šādas pārtikas preces:

pilnpiena pulveris – 0,4 kg; auzu pārslas
– 0,5 kg; griķi – 0,4 kg; manna – 0,5 kg;
rīsi – 0,4 kg; makaroni – 1 kg; kviešu
milti (augstākā labuma) – 0,5 kg; rapšu
eļļa – 0,5 l; cukurs – 0,25 kg; sautēta
cūkgaļa – 0,25 kg.
Produktu ražotāji AS “Dobeles Dzirnavnieks” veic auzu pārslu, mannas, makaronu, kviešu miltu, pilnpiena pulvera,
griķu, tvaicētu rīsu, cukura ražošanu/
iepirkšanu, iepakošanu, marķēšanu. Šī
uzņēmuma uzdevumā SIA “Pērnes L”
veic rapšu eļļas ražošanu, iepakošanu
un marķēšanu, savukārt SIA “Rēzeknes
gaļas kombināts” veic sautētas cūkgaļas
ražošanu, iepakošanu un marķēšanu.
Informācijai:
Sabiedrības integrācijas fonda veiktā

publiskā iepirkuma Nr. SIF 2014/24 “Higiēnas un saimniecības preču komplektu
piegāde vistrūcīgākajām personām”
rezultātā 28.04.2015. ar A/S “Spodrība”,
reģ. Nr. 40003263669, noslēgts līgums
par higiēnas un saimniecības preču
komplektu piegādi vistrūcīgākajām
personām.
Higiēnas un saimniecības preču
komplekta sastāvs 2015. gadam:
šķidrās ziepes - 300 ml, šampūns matu
mazgāšanai - 300 ml, zobu pasta - 50
ml, zobu birste - 1 gab, universāls veļas
mazgāšanas līdzeklis - 1000 ml, veļas
pulveris krāsainai veļai - 400gr, trauku
mazgāšanas līdzeklis - 500 ml.

Pārtikas preču komHigiēnas un saimniecības preču
Individuālo mācību pieplekts
komplekts
derumu komplekti vai skolas soma
Izziņa uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

Izziņa uz
3 mēnešiem

1 paka katram bērnam, kas nav sasnieViens komplekts vai skolas
dzis 18 gadus
soma kalendārā gada ietvaros
Kopā 2 pakas katrai perKopā 1 paka uz izziņas periodu katram katram bērnam vecumā no
5-16
sonai uz izziņas periodu
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz
6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai perKopā 2 pakas uz izziņas periodu katsonai uz izziņas periodu
ram bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Atbalstu trūcīgās personas var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem visā
Skrundas novada teritorijā: SKRUNDĀKalēju ielā 6,Skrunda; RUDBĀRŽOS„Dārdedzes” Rudbārži, Rudbāržu pag;

NĪKRĀCĒ - Nīkrāces pagasta padome,
Dzelda, Nīkrāces pagasts; RAŅĶOSSākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts.
Darba laiki – pirmdien no 9-12 un 1317; otrdien no 9-12 un 13-17; trešdien

no 9-12 un 13-17; ceturtdien no 9-12 un
13-17; piektdien no 9-15.
Informāciju apkopoja
p/s „Sociālais dienests”

Veselības veicināšanas jautājumu risināšanai
Skrundas novadā izveidota darba grupa
Nacionālajā Veselīgo pašvaldību tīklā
(NVPT), kurš izveidots 2013. gada martā, Skrundas novads iesaistījies no paša
sākumu. NVPT iesaistītās pašvaldības
saņem gan metodisku palīdzību, gan atsevišķus bezmaksas pasākumus iedzīvotājiem, gan drīzumā caur ES projektiem
iespēju realizēt preventīvus pasākumus
veselības veicināšanai iedzīvotājiem.
Lai apzinātu jau esošos resursus,
iedzīvotāju vajadzības, kā arī lai mērķtiecīgi organizētu novadā veselības
veicināšanas aktivitātes un risinātu
aktuālos jautājumus, kopā uz tikšanos
sanāca dažādu nozaru speciālisti. Tika
izveidota darba grupa, kas regulāri tiksies 1 reizi 1-2 mēnešos. Darba grupa
arī plānos, izvirzīs mērķus un kopīgiem
spēkiem tos realizēs. Turpmāk Veselības veicināšanas darba grupā darbosies
deputāte Gunta Stepanova, Attīstības
nodaļas vadītāja Zane Eglīte, jaunatnes
lietu speciāliste Baiba Eversone, ģimenes ārste Sarmīte Opmane, sporta darba
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organizatore Aivita Emerberga, NVO
pārstāve Inese Ivāne, sociālā darbiniece
Marika Rimša-Buša, veselības veicināšanas koordinatore Daina Ābele un
Skrundas novada Domes priekšsēdētāja
Loreta Robežniece.
Pirmajā darba grupas sanāksmē tika
apkopots, kas veselības veicināšanas
jautājumos novadā jau tiek darīts, sniegta
informācija par Nacionālo Veselību
veicinošo skolu tīkla izveidi Latvijā
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un par ES projektu iespējām veselības
veicināšanas jomā, kā arī tika izvirzīti
jau konkrēti, šobrīd aktuāli uzdevumi
ar atbildīgajiem to izpildei. Sanāksmes
noslēgumā notika „prāta vētra”, kurā
iezīmējās tās vajadzības un idejas, kuras
varētu realizēt ar ES projektiem.
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Teksts – Daina Ābele, veselības
veicināšanas koordinatore
Foto – Marika Rimša - Buša
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bibliotēkas lietošanas noteikumus. Tāpat
apstiprināja arī šo bibliotēku datora un
interneta pieejas punkta izmantošanas
noteikumus.
Dome iznomās telpas ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai uz 3 gadiem
šādās pašvaldības izglītības iestādēs:
Jaunmuižas pamatskolā, O. Kalpaka
Rudbāržu pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Skrundas vidusskolā, pirmsskolas
izglītības iestādē „Liepziediņš”, Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā.
Dome iznomās uz 3 gadiem izglītības
iestādēs esošās virtuves bloka iekārtas.
Dome iecēla par Raņķu pakalpojumu
pārvaldes vadītāju Ritvaru Stepanovu,
slēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku
ar 01.07.2015.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 3 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 2 personām piešķīra dzīvokli, slēdzot īres
līgumu uz vienu gadu, 4 personām
pagarināja dzīvokļa īres līgumu, 2
personām atļāva mainīt dzīvokli, ar 1
personu pārtrauca īres līguma tiesības
uz dzīvokli ar 2015.gada 01.jūniju, 12
personām anulēja deklarēto dzīvesvietu
Skrundas novadā.
Informāciju apkopoja K.Vērdiņa

Pateicība
Skrundeniece Vita Eglīte izsaka vislielāko paldies
Skrundas Maija aptiekas vadītājai Aigai Zariņai par
sapratni un operatīvu ikdienā lietojamā medikamenta
atgādāšanu no ārzemēm. Vislielākais paldies par
piedāvāto iespēju piegādāt medikamentu uz mājām.

Skrundas novadā pieejams jauns valsts
apmaksāts sociālais pakalpojums
Ir zināms, ka cilvēks ir ne tikai bioloģiska un psihiska, bet arī sociāla - sabiedriska būtne, tāpēc visiem ir dabiska
vēlme pēc harmoniskām, atbalstošām
attiecībām, savukārt konfliktējošas, līdz
ar to vardarbīgas attiecības spēj ienest
diskomfortu visās cilvēka darbības
jomās.
Par vardarbību sabiedrībā ir pieņemts
runāt nosodošā kontekstā - „.. fui, kā nu
tā var - mēs jau nu gan šitā nedarām…”.
Tomēr bieži vien tā nav taisnība - darām,
tikai par to ir kauns un neērti runāt. Un
ne jau tāpēc mēdzam būt vardarbīgi
(vismaz emocionāli), ka esam briesmoņi vai slikti cilvēki, bet tāpēc, ka dzīve
bieži vien no mums prasa tik ļoti daudz
vienlaikus - būt labām sievām (vīriem),
mammām (tētiem), darbiniekiem, pilsoņiem utt. Un mēs pagurstam - sākam
kļūt neiecietīgāki, biežāk paceļam balsi,
apvainojamies viens uz otru. Diemžēl tas
var būt sākums pat attiecību iziršanai.
Tomēr viss nav tik bezcerīgi - jau
vairāk nekā mēnesi Latvijā ir pieejams
jauns sociālais pakalpojums, kas ir vērsts
uz vardarbīgas uzvedības vai tās risku
mazināšanu. To regulē LR Ministru kabineta noteikumi Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība
no vardarbības cietušām un vardarbību
veikušām pilngadīgām personām”.
Pakalpojumu ir tiesības bez maksas
pieprasīt un saņemt personām, kuras ir
bijušas emocionāli, fiziski vai kā citādi
vardarbīgas, vai arī izteikušas draudus
pielietot vardarbību. Pozitīvi vērtējams
fakts, ka sociālo pakalpojumu bez
maksas ir tiesības saņemt arī tādām personām, kura tikai izjūt bažas par to, ka
varētu izturēties vardarbīgi (MK Nr.790,
26.pants). Tieši šis pēdējais punkts dod
iespēju bez maksas izmantot jauno sociālo pakalpojumu dažādām iedzīvotāju
grupām, kuras ir ieinteresētas uzlabot
attiecības ģimenē, partneru starpā, ar
bērniem, iespējams - ar darba kolēģiem,
kaimiņiem vai citiem cilvēkiem.
Kā tas notiek?

NĪKRĀCE

RAŅĶI

Sociālais pakalpojums vardarbīgas
uzvedības mazināšanai tiek sniegts grupās (grupas lielums 8 - 12 cilvēki), kas
tiekas reizi nedēļā darbdienas vakaros.
Vienas nodarbības ilgums ir 2 stundas, kopā programmā ir paredzētas 16
tikšanās reizes. Atsevišķos gadījumos,
izvērtējot pakalpojuma pieprasītāja
situāciju, pakalpojumu var nodrošināt
arī individuālo konsultāciju veidā. Tad
tās ir 10 nodarbības pie psiholoģes
I.Pumpuriņas, katra 45 minūtes gara.
Tomēr jāuzsver, ka vairāk ieguvumu ir
tieši no darba grupā.
Grupu vada tam atbilstoši sagatavoti
speciālisti (Skrundas novadā - psiholoģe
Inga Pumpuriņa un sociālā darbiniece
Rita Goldmane). Grupas darbā tiek ievērota konfidencionalitāte, cieņa pret katru
dalībnieku, viņa pieredzi un viedokli.
Nodarbību laikā grupas dalībniekiem
būs iespēja doties aizraujošā sevis un citu
uzvedību izzinošā piedzīvojumā, būs
iespēja iepazīt sevi no citas - iespējams,
labākās puses un kopīgi mācīties, kā šo
savu labāko „Es” pasniegt sev tuviem un
nozīmīgiem cilvēkiem - dzīvesbiedram,
bērniem un citiem.
Ja ir pietiekoši liels pieprasījums pēc
pakalpojuma pagastos (izveidojas vismaz 8 cilvēku grupa), grupu vadītājas
ir gatavas doties pie grupas pašas, kas
atrisina problēmas ar transportu uz / no
Skrundas darba dienu vakaros.
Nodarbībās ir iespējams piedalīties arī
abiem dzīvesbiedriem vienlaicīgi, ja abi
par to iepriekš ir vienojušies.
Kā pieteikties pakalpojumam?
Lai saņemtu bez maksas jauno sociālo pakalpojumu, personai jāvēršas ar
iesniegumu sociālajā dienestā.
Neskaidrību gadījumos pēc papildus
informācijas var vērsties pie Skrundas
novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes dienas centrs” sociālās darbinieces Ritas Goldmanes, t.29657347,
e-pasts: rita.goldmane@inbox.lv.
Teksts – sociālā darbiniece
Rita Goldmane
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Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielvārdi

28.maijā Skrundas novada pašvaldības iestādes „Alternatīvās aprūpes
dienas centrs” (AADC) darbinieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā pie Lielvārdes novada sociālā dienesta „Sociālais dienas aprūpes centrs” kolēģiem.
Lielvārdes Dienas centra vadītāja
Vita Saleniece - Šmaukstele kopā ar sociālo rehabilitētāju Andri Buholcu mums
laipni izrādīja telpas un izstāstīja par tur
pieejamajām aktivitātēm.
Lielvārdes novada Sociālais dienas
aprūpes centrs ir dibināts 2009.-2010.
gada ERAF projekta ietvaros. Tur ir pieejamas lielas, labiekārtotas telpas, pielāgota vide personām ar funkcionālajiem
traucējumiem – ierīkotas automātiskās
durvis, trauksmes signāli ar gaismas
pulsāciju un skaņas signālu.
Dienas centrā 2 reizes mēnesī notiek
nodarbības personām ar intelektuāliem
attīstības traucējumiem, kurās viņi apgūst dažādu dzīves pieredzi, kā arī darbojas radoši. 2 reizes mēnesī uz Dienas
centru nāk personas pēc insulta – šeit
viņi kopā vingro, trenē atmiņu un mācās
izmantot savu laiku.
Savukārt Māmiņu atbalsta grupa
pulcējas, lai mācītos no citu pieredzes,
savstarpēji komunicētu un apgūtu jaunas
prasmes.

Iespēja jauniešiem doties
pārgājienā gar jūras krastu
maršrutā Liepāja - Ventspils
Skrundas jauniešu grupiņa no 10.
līdz 12. jūnijam dosies pārgājienā
gar jūras krastu maršrutā Liepāja
- Ventspils, un aicina pievienoties
arī citus interesentus, kurus nebaida
km daudzums un neprognozējami
laika apstākļi.
Pārgājiena laikā jaunieši plāno
veikt dažādus veselību veicinošus
uzdevumus, aktivitātes.
Velc ērtas, laika apstākļiem piemērotas drēbes, ņem līdzi mugursomā dzeramo ūdeni (vismaz 2l),
guļammaisu, telti (ja nepieciešams),
pārtiku savām vajadzībām, higiēnas
piederumus u.c. lietas savas labsajūtas nodrošināšanai. Bet atceries, ka
viss būs jānes uz saviem pleciem.
Ja tevi tas interesē, sazinies ar
pārgājiena organizatoru Artūru
Stradu, zvanot 28766875.
Informāciju sagatavoja: Baiba,
Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

Notikumu kalendārs

Skrundā

6.jūnijā pl.18.00 Skrundas estrādē II Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTS.
Pēc koncerta ZAĻUMBALLE. Ieeja: EUR 3.00.
11.jūnijā pl.10.00 Skrundas kultūras namā noslēguma pasākums projektu
konkursa LMT Latvijai ietvaros Skrundas novadā.
14.jūnijā pl.13.00 Skrundas dzelzceļa stacijā pie memoriālā vagona piemiņas
brīdis komunistiskā genocīda upuriem.
22.jūnijā pie Skrundas muižas pirms Līgo dienas tirdziņš.
23.jūnijā pl.19.00 Skrundas estrādē Alda Zalgaucka izrāde „Senais latvietis”.
Režisors - A. Zalgauckis. Pl.23.00 zaļumballe kopā ar grupu NEOPLĀNS.

Rudbāržos

14. jūnijā pl.12.00 pie piemiņas akmens komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena.
23.jūnijā pl.20.00 Sieksātē pie bibliotēkas ielīgosim Jāņus. Pl.21.00 skolas sporta
laukumā Rudbāržos ielīgot Jāņus aicina grupa no Rīgas “Sausa runa”.

Raņķos

Lielvārdes Dienas centrā iedzīvotājiem ir pieejami dažādi maksas speciālisti: fizioterapeite, masiere, ergoterapeite.
Ir tādi maksas pakalpojumi kā kopēšana,
printēšana, dušas izmantošana un veļas
mazgāšana, kā arī kamīnzāles īre.
Skrundas AADC darbiniekiem bija
daudz jautājumu kolēģiem par darbu
Lielvārdē, tika pārrunātas iespējas dažādu speciālistu piesaistē un kontaktu

dibināšanā.
Pēcpusdienā kolektīvi tika apmeklēts Andreja Pumpura muzejs, uzklausīts muzeja darbinieces emocionāls
stāstījums par Lielvārdes jostu, kā arī
izstaigāts parks.
Teksts - AADC sociālā
aprūpētāja Mirdza Raga

Jau ceturto gadu aicina pieteikties “Skaistākā lauku saimniecība 2015” konkursam
Jau ceturto gadu pēc kārtas izsludināta
pieteikšanās skaisti iekopto zemnieku
saimniecību konkursā “Skaistākā lauku
saimniecība 2015”, kuru kopīgi organizē
Latvijas vadošais piena pārstrādes uzņēmums Food Unionun vienīgais Latvijas
lauku dzīvesstila žurnāls IEVAS Māja.
Konkursā aicina piedalīties ikvienu
Latvijas zemnieku saimniecību, kura
veic lauksaimniecisko darbību un kura
ir izveidojusi skaistu un sakoptu lauku
sētu. Pieteikumus iesūtīt ir aicināti kā
saimniecību īpašnieki, tā ikviens, kuram
ir zināma skaista un ražīga lauku saimniecība, līdz šī gada 31.jūlijam, rakstot
uz saimnieciba@santa.lv.
«Nevajag baidīties kļūt atvērtākiem un
rādīt to, kas katrāsētāskaists. Vajag rādīt
to, kas ir labs»,konkursam pieteikties
aicina pērnā gada konkursa “Skaistākā
lauku saimniecība 2014” uzvarētājs, z/s
Sējas saimnieks Āris Burkāns.
Šajā gadā konkursā atvērtas divas
jaunas nominācijas. Piena pārstrādes
uzņēmums piedāvā nomināciju “Labākā
jaunā saimniecība 2015”, lai izceltu tās
skaisti sakoptās zemnieku saimiecības, kas jaundibinātas vai pārņemtas
no ģimenes vecākās paaudzes pēdējo
piecu gadu laikā. Žurnāls “Ievas Māja”
uzskata, ka katram latvietim gribas savus

2015.gada 5.jūnijs

Straumēnus, sētu, kur viss notiek gadalaiku ritmā, kur plecu pie pleca strādā
vairākas paaudzes, kur godā tiek celtas
senču tradīcijas un darba tikums. Žurnāls Ievas Māja meklēs tieši Straumēnu
garu visās sētās, un piedāvā nomināciju
“Straumēnu gara mantinieki 2015”.
“Īstenās latviešu lauku sētās darba tikums un skaisti iekopts pagalms iet roku
rokā. Šogad īpaši vēlamies apzināt un
izcelt tās saimniecības, kuras izveidotas
nesen un jau var lepoties ar panākumiem
kā darbā, tā sētas labiekārtošanā, vai
kuru vadību veiksmīgi pārņēmusi jaunā
paaudze. Vēlamies pretēji vispārējām
bažām par lauku vides degrādāciju
piedāvāt stāstus par jauniem, spējīgiem
un motivētiem cilvēkiem, kas uzsāk
veiksmīgu saimniekošanu un pilnvērtīgu
dzīvi skaistā, pašu rokām veidotā un
koptā lauku vidē. Gribam izcelt labākos
piemērus, iedvesmot saimniekošanai
laukos tos, kas vēl šaubās un parādīt
mūsu Latvijas lauku nenovērtējamo
nozīmi visai sabiedrībai,” skaidro Food
Union padomes priekšēdētājs un konkursa žūrijas loceklis Harijs Panke.
“Mēs, latvieši esam mājotāji un
viensētu mīļotāji, tas mums vienkārši ir
asinīs. Mēs lepojamies ar savām mājām,
bet nelabprāt tās rādām citiem. Es aicinu
šovasar aizmirst latviešu pieticību un
kautrību, jo mēs taču esam kāstipri, tāvareni, ar skaistām sētām. Un tieši sakoptās
viensētas iedvesmo un mudina pārejos
izslēgt datoru un doties uz laukiem, jo
katram latvietim gribas savus Straumēnus, savu pleķīti zemes. Leposimies un
iedvesmosim citus! Nav savas sētas? Bet
varbūt tāda ir tavam kaimiņam? Pastāsti
mums par to!pieteikties aicina Kristīne
Alberte, žurnāla IEVAS Māja galvenā

redaktore.
Konkursā aicināts pieteikties ikviens
zemnieku saimniecības īpašnieks, kurš
veic lauksaimniecisko darbību un ir
izveidojis skaistu, sakoptu lauku sētu.
Tāpat kā pērn, arī šogad konkursā zemnieku saimniecības var pieteikt citi - šo
saimniecību īpašnieku radi, draugi, paziņas, kaimiņi vai sadarbības partneri. Lai
pieteiktos, jāsūta zemnieku saimniecības
nosaukums, saimnieka vārds, uzvārds,
adrese un kontakti, kā arī pieteicēja
vārds, uzvārds un kontakti uz saimnieciba@santa.lv līdz šī gada 31.jūlijam.
Konkursa “Skaistākā lauku saimniecība 2015”uzvarētājs balvā no Food
Union saņems apmaksātu braucienu
divām personām uz Berlīnes Zaļo nedēļu
- pasaules lielāko starptautisko pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādi
2015.gada 15.-24. janvārī, kā arī citas
vērtīgas dāvanas no Food Union un
žurnāla IEVAS Māja. Visi konkursa finālisti tiks aicināti uz svinīgo apbalvošanu
īpašā pieņemšanā pie Valsts prezidenta.
Konkursā tiks vērtēts gan saimniecības tēls, sākot no ceļa rādītāja un izpļauta
grāvja līdz pagalmā lepni paceltam
karogam, gan to, kā saimniekošana
sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša uzmanība
tiks pievērsta latviešu tradicionālo un
kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai,
prasmīgai saimniekošanas savienošanai
ar dzīvojamo zonu un tradīciju nodošanai jaunajai paaudzei. Par konkursa dalībniekiem tiks stāstīta žurnālos IEVAS
Māja un IEVA. Detalizēts konkursa
nolikums atrodams: www.manizurnali.lv
Informāciju sagatavoja: Linda
Mežgaile, Food Union sabiedrisko
attiecību pārstāve, tel. 2977 2050,
linda.mezgaile@hkstrategies.com

Es gribu, lai mana mūža sekundes
es
rūtīs…
Tava sirds skaita krūtīs…

Maija mēnesī Skrundas
rundas Dzimtsarakstu
D imtsarakstu nodaļā
Dz
nodaļ
laulības reģistrējuši 3 pāri:
Rūta un Romāns no Jelgavas, kā arī mūsu novada
iedzīvotāji- Olga un Ivars, Sintija un Andris.
Apsveicam jaunās ģimenes!

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.

14.jūnijā pl.15.00 ziedu nolikšana un sveču aizdegšana pie represēto akmens
Raņķos.
23.jūnijā pl.22.00 Sudmalnieku birzī Līgo svētku zaļumballe kopā ar Snēpeles
muzikantiem.

Nīkrācē

21.jūnijā pl.20.00 pie Nīkrāces saieta nama - Vasaras saulgriežu ielīgošanas
svētki “Nāc nākdama Jāņu diena, Tev ir daudz gaidītāju” kopā ar Vaiņodes amatierteātri “Kuratieši” un senioru deju kolektīvu “Virši”. Pl.22.00 balle kopā ar
muzikantu Māri no Baldones.
23.jūnijā pl.14.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā Līgo dienas jampadracis. Apbalvošana notiks pl.22.00 pie atpūtas centra un pēc tās izlocīsim kājas
deju ritmos.
1.augustā pl.14.00 pie Nīkrāces pamatskolas - Kuldīgas, Skrundas, Alsungas
novadu 15.senioru saiets Nīkrācē. 15.gadu pēc kārtas pulcēsies bijušā Kuldīgas
rajona seniori, lai atkal pavadītu kopā lielisku pēcpusdienu ar dziesmām un dejām.
Šogad visi ceļi vedīs uz Nīkrāces pagastu. Senioru saieta ballēšanās notiks pie
skolas stadionā. Tāpēc ir lūgums padomāt par pasargāšanos no saules ar cepurēm
vai saulessargiem. Un notiks arī saulessargu konkurss - izstāde, tāpēc vēl ir lūgums - no katra kolektīva sagatavot vienu vislabāko, viskrāšņāko, vissaulaināko
saulessargu Izstādei.

AADC informē

5. un 19. jūnijā no pl. 9.00 AADC telpās pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe
Anita Meiere. Laipni lūdzam darba dienās pieteikties pa tālruni 63321311.
Masāžas AADC: Masieri Ina Leona, Gatis Sprūds (28643994) pieņem pēc
pl.16.00 un sestdienās no pl.10.00.

Maija mēnesī Skrundas novadā
piedzimušas 2 meitenītes –
Enija Skrundā un Elizabete Nīkrāces pagastā.
Apsveicam vecākus!
Lai mazulīši aug mīlēti un veseli!

Izlaidumi

6.jūnijā
9. klases izlaidums Rudbāržu internātpamatskola- rehabilitācijas
centrā pl.12.00.
12. klases izlaidums Skrundas vidusskolā pl.15.00.
13.jūnijā
Skrundas vidusskolas 9 b. klasei pl.13.00. Skrundas vidusskolas
9 a. klasei pl.16.00.
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā pl.16.00.
Nīkrāces pamatskolā pl.18.00
27.jūnijā
Skrundas Profesionālajā vidusskolā pl.13.00 18. un 19. Grupa,
pl.15.00 11.,15. un 17.grupa.

Mūžībā pavadīti 7 novada cilvēki
Vārds, uzvārds
VALIJA GIRGENSONE

Dzimšanas dati, adrese
06.06.1930.
„Ventnieki”, Laidu pagasts,
Kuldīgas novads

Miršanas dati
08.05.2015.

AUSTRA ĀBOLIŅA

17.03.1921.
Raiņa iela 17, Skrunda

09.05.2015.

ZILVIJA KRŪTAINE

17.04.1931.
Cieceres iela 13-1, Skrunda

08.05.2015.

ILGA LĪZE ŅUŅEVIČA

03.12.1933.
Celtnieku iela 14, Skrunda

16.05.2015.

GUNĀRS OZOLS

25.04.1939.
„Tuņņi”, Nīkrāces pag.,
Skrundas nov.

15.05.2015.

AUSTRA GORSVĀNE

18.04.1941.
„Skrundas profesionālā
vidusskola”, Skrundas pag.,
Skrundas nov.

18.05.2015.

03.10.1928.
Liepājas iela 2-1, Skrunda

27.05.2015.

ALMA MEIERE

