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Labdien, lasītāj!

Inga Freimane, Skrundas novada
pašvaldības Administratīvo lietu
nodaļas vadītāja

Beidzot varam teikt - pavasaris ir
klāt, ar pirmajām vizbulītēm, māllēpēm
un putnu treļļiem!
Tas nozīmē, ka klāt ir arī Skrundas
svētki, kuru moto šoreiz - Radām!
Darām! Svinam!
Ar pilsētas svētku programmu varat
iepazīties turpmākajās avīzes lappusēs,
bet mani īpaši ieinteresēja, un iespēju
robežās ar savu ģimeni apmeklēšu
dažādās aktivitātes, kuras būs domātas
ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem.
Tā, piemēram, manu uzmanību ir piesaistījis amatnieku tirgus, izglītības
pilsētiņas aktivitātes ar darbnīcām un
eksperimentiem, virves vilkšana (īpaši
patiks vīriem) ar mūsu kuģa „Skrunda”
apkalpes puišu piedalīšanos, tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu
(kurā, starp citu, varēs laimēt ceļojumu
uz Stokholmu no AS „Tallink Latvija”)
un, protams, koncerts „Parole - Skrunda” ar muzikāliem un talantīgiem
skrundeniekiem.
Tie ir svētki gan mums pašiem, gan
arī mūsu ciemiņiem, bet ir arī darba lietas, par kurām jādomā. Pavasaris ir tāds
rosīgs laiks, kad mēs sakopjam savu
māju apkārtni vai to labiekārtojam,
vai arī pārceļamies uz citu dzīvesvietu.
Man kā pašvaldības darbiniecei,
kurai ikdienā jāsaskaras ar iedzīvotāju
deklarētajām dzīvesvietām, gribas
atgādināt - ja maināt savu mājokli un
jaunajā dzīvesvietā dzīvosit ilgāk nekā
vienu mēnesi, lūdzu, piedeklarējieties,
lai jebkurā dzīves situācijā pašvaldība
vai citas valsts institūcijas varētu Jūs
sameklēt. LR „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” nosaka pienākumu
deklarēt dzīvesvietu Latvijas pilsoņiem
un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri
saņēmuši Latvijas Republikā izdotu
bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši
uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas
apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē
persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas
aizbildnis vai aizgādnis (likumiskais
pārstāvis). Pašvaldībā tas ir maksas
pakalpojums (izņemot gadījumus, ja
deklarējat bērniņu pirmo reizi, esat
pensionārs vai Jums ir piešķirts maznodrošinātā (trūcīgā) statuss), bet Jūs savu
dzīvesvietu varat deklarēt arī pats - bez
maksas, izmantojot interneta portālu
www.latvija.lv, autorizējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.
Pašiem vien jau mums ir jādarbojas vai tā būtu mūsu māja, ģimene, pilsēta
vai novads. Lai šeit būtu mūsu VIETA
un SVĒTKI!
Priecīgus svētkus!
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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2013. gada 2.maijs

Mūsu mājas - sakopts novads

Skrundas novadā šogad Lielā Talka
norisinājās veselu nedēļu, no 20. līdz
27.aprīlim. Apkārtne tika sakopta gan
pilsētā, gan pagastos
Skrundā un Skrundas pagastā
Skrundas apkārtnē galvenokārt tika
sakoptas atpūtnieku iecienītās vietas stāvlaukumi - gan uz Rīgas - Liepājas
šosejas, gan uz Skrundas - Nīkrāces
ceļa, kā arī ceļa mala līdz Sila kapiem.
Atkritumi tika salasīti arī Ventas malā.
Savukārt Cieceres ciematā tika savākti
gan atkritumi, gan atpūtas vieta Cieceres
upes krastā sagatavota vasaras sezonai.
Sakoptāks kļuvis arī Kušaiņu ciemats.
Skrundas Profesionālās vidusskolas
audzēkņu ziņā bija atkritumu vākšana pa
ceļam uz skolu. Skrundas pilskalnā tika
grābtas lapas, apzāģēti krūmi, slaucīti
celiņi, lai pilskalns uz pilsētas svētkiem
būtu sakopts.
Sakopj Kalpaka taku
Jaunmuižas pusē liela rosība notika
Kalpaka takā. Šī vieta ievērojama ar vēsturiskajiem notikumiem, kad 1919. gada
3. martā trīs rotas no Kalpaka bataljona
šeit šķērsoja Ventu, lai dotos atbrīvot
Latviju no lieliniekiem. Tā galvenokārt
tika attīrīta no sakritušajiem kokiem.
Te kopā sastrādājās zemnieku saimniecības „Valti” un pašvaldības pārstāvji,
patruļkuģa P-05 „Skrunda” komandas
vīri un Zemessardzes 45. nodrošinājuma
bataljona zemessargi. „Ir diezgan vēsturiska sajūta, šeit vēl nav būts. Un, godīgi
sakot, es braukāju diezgan daudz arī pa
vēsturiskām vietām, bet informāciju par
šo taku konkrēti es vēl nebiju atradis.
Tad tagad es zināšu,” neslēpa patruļkuģa
P-05 „Skrunda” leitnants Andrejs Ziņģis.
Īpaša uzmanība vēsturiskās takas sakopšanai pievērsta, jo „Latvijas ģenerāļu
klubs”, Skrundas novada pašvaldība
un Bruņotie spēki 7. un 8.novembrī
šeit organizēs pasākumu „Karavīrs
laikmeta griežos”. Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljona komandieris
Andris Rieksts pastāstīja, ka tad no visas
Latvijas atbrauks jaunieši un viņiem būs
ekskluzīva iespēja iziet Kalpaka taku.
Rudbāržos
Rudbāržu pagastā talkoja vairāk nekā
60 talcinieku, kādi 50 Rudbāržos un 10
Sieksātē. Galvenokārt sakopts pagasta
centrs, savākti atkritumi no pagasta
teritorijas ceļu malām, likvidētas vairākas nelikumīgas atkritumu izgāztuves.
„Jāpaslavē lielā skolnieku aktivitāte,
kas Janas Kozjuras vadībā savāca gružus
un sakopa Dāra teritoriju. Dāris ir senas
klēts drupas, kas atrodas pagasta centrā
un kuras ir iecienījuši pagasta jaunieši,” sacīja pagasta pārvaldes vadītājs

Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona komandieris Andris Rieksts ar palīgiem kopj Kalpaka taku.
Aldis Zalgauckis. Viņš atzina, ka šogad
īpaši aktīvi bijuši daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, kas pēc savas iniciatīvas sakopa savu māju teritorijas. Īpaši izcēlās
Jubilejas ielas 3. un 7. mājas, Sarmu un
Dīķenieku iedzīvotāji. Čakli bija arī veikala ļaudis, kas apkopa veikala apkārtni.
Sieksātē uzmanība bija pievērsta
pagasta un valsts ceļu malām, savākti
atkritumi, sakopts Sieksātes centrs un
teritorija pie bibliotēkas. Tur tika uzlikti
arī vairāki putnu būrīši. Pēc darba visi
talcinieki pulcējās uz pusdienām - kāpostiem ar desiņām un bulciņām ar tēju.
Talkas laikā tika savākti apmēram 300
maisu ar atkritumiem. Tik daudz nevis
tāpēc, ka piegružots vairāk, bet gan
tāpēc, ka talka aptvēra lielāku teritoriju
nekā citus gadus.
.
Raņķos
Raņķos talkots 26.aprīlī. Smilgās bija
desmit cilvēku. Tur tika sakopta Lielā
iela un savākti aptuveni 50 maisu dažādu atkritumu. Savukārt Ranķu centrā
strādāts gar Ventas krastu un estrādi. Te
darbojās aptuveni piecpadsmit cilvēku,
kuri piepildījuši kādus 60 maisus. „Pēc
talkošanas cepām desiņas un gaļu. Varēja
būt labāks laiks, jo reizēm lija,” sacīja
pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Eisaks.
Nīkrācē
Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja

Benita Lielāmere pastāstīja, ka Nīkrāces
pagastā talkoja no 20. līdz 27.aprīlim.
20.aprīlī Nīkrāces jauniešu centrs rīkoja
talku pie Dzeldas HES ūdenskrātuves,
kur attīrīja no atkritumiem un krūmiem
peldētavu. Talkā piedalījās ap 40 ļaužu.
Pēc talkas dalībnieki tika cienāti ar
zupu un citiem našķiem. Vakarā jaunieši
atpūtās ballītē Nīkrāces atpūtas centrā.
Savukārt Nīkrāces pagasta pārvaldes
darbinieki un strādnieki jau visu nedēļu
vāca atkritumus gar autoceļu malām,
kā arī savu māju tuvumā un pie Ventas. Nīkrāces pamatskolas skolēni un
darbinieki talkoja 26.aprīlī. Tad tika
sakopta skolas apkārtne un blakus esošais ābeļdārzs. Talkā piedalījās vairāk
nekā 70 dalībnieku. Šogad atkritumu ir
daudz mazāk, kā iepriekšējos gadus. Pēc
talkas dalībnieki skolas ēdnīcā mielojās
ar rasolu un desiņām. 27.aprīlī talkas

notika pie daudzdzīvokļu mājām Dzeldā
un Lēnās, māju vecākiem tika izdalīts
ap 100 maisu. Iedzīvotāji sakopa savu
māju apkārtni, savāca malkas atlikumus,
sakārtoja pagrabtelpas un dobes. Talkā
tika salasīti ap 200 atkritumu maisu un
piedalījās ap 150 talcinieku.
Pēc talkas koordinatore Zane Eglīte
atzina, ka nereti atkritumu vietas ir
vienas un tās pašas. Tāpēc jādomā, kā
risināt šo problēmu. Viens no veidiem
ir raudzīties, lai katrai mājsaimniecībai
ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu.
Teksts- Ieva Benefelde. Raksts
tapis sadarbībā ar pagastu pārvalžu
vadītājiem- Benitu Lielāmeri, Aldi
Zalgaucki, Daini Eisaku un talkas
koordinatori Zani Eglīti.
Foto- Maruta Dene,
Svetlana Vaļule

Autobusu kustība
Skrundas svētku laikā 11.maijā
9.00 no Antuļiem pie veikala
9.10 no profesionālās vidusskolas pieturas
9.20 no Kušaiņu centra
9.25 no Cieceres
9.00 no Rudbāržu pagasta padomes
9.00, 18.00 no Nīkrāces pagasta padomes
9.15, 18.15 no Lēnu pieturas
9.45 no Raņķu pagasta padomes
Lūdzu pieteikties pie kultūras darba organizatoriem
līdz 9. maijam!
Loreta Robežniece - 29258469
Dita Ņuņēvica - 28327883
Inga Ezeriete - 22470402
Aija Zeme - 26568403

Satiksmes ierobežojumi Skrundā
11.maijā

Skrundas svētku laikā 11. maijā tiks slēgta satiksme no
pl.7.00-15.00 Stūra ielā (tirgus laukums), no 8.00 -24.00 Liepājas
ielā (no policijas), Saldus ielā (līdz Sporta ielai), Kalpaka ielā
(līdz Kalēju ielai), 16.00 - 17.00 Saldus ielā līdz Parka ielai, no
10.00-14.00 Lielā ielā pie baznīcas.

Sakopt savu pagastu dodas nīkrācnieki.
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Varēs saņemt ārstu
konsultācijas

3.jūnijā no pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas
ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus
BEZ MAKSAS konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu alergoloģe un pulmanoloģe Dr. Dace Kārkliņa
un bērnu gastroenteroloģe Gunta Zirnīte
programmas Mobilās veselības aprūpes
centrs (MVAC) ietvaros. 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. MVAC izveides
mērķis ir padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem Latvijā un nodrošināt regulāras
primārās medicīniskās pārbaudes, kā arī
savlaicīgu norīkojumu pie kvalificētiem
speciālistiem. MVAC ir 17 metru garš
moderns transporta līdzeklis, kurš ir
aprīkots tā, lai tajā varētu sniegt medicīnas pakalpojumus. Tajā atrados
divas pacientu izmeklēšanas telpas un
pieņemšanas telpa.

Par veselīgu
dzīvesveidu

Vai Tu zini savu bioloģisko vecumu?
Vēlies kontrolēt svaru un iemācīties
pareizi ēst? Vēlies uzzināt savu tauku
procentus, kaulu masu, ūdens procentus, vielmaiņas darbību, iekšējo tauku
daudzumu un savu bioloģisko vecumu?
Nāc maijā uz atbalsta grupu Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centrā! Pirmā
konsultācija ir bezmaksas!!!
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa t 22078038 pie veselīga dzīvesveida
konsultantes Evitas.

Piedalies
sabiedriskajā
apspriešanā

16.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras
namā (Lielā ielā 1a, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326) notiks Skrundas novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana
notiek no 22.aprīļa līdz 22.maijam. Ar
Skrundas novada teritorijas plānojumu
2013. – 2025.gadam 1.redakciju var iepazīties www.skrundasnovads.lv, kā arī
pašvaldībā. Rakstiskus priekšlikumus
var iesniegt Skrundas novada pašvaldībā (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas
novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu
pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu
pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes,
Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas
nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu
pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) pašvaldības darba
laikā līdz 22.maijam. Skrundas novada
teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Kuldīgas un Skrundas
novadu teritorijas plānojumu izstrāde”
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096
ietvaros.

BJC jubileja

9.maijā pl.16.00 Rudbāržos notiks
bērnu un jauniešu centra jubilejas
pasākums. Pasākumā atcerēsimies
skaistākos un interesantākos mirkļus
no pasākumiem, kas notikuši visus 7
gadus, kopš bērnu un jauniešu centrs tika
atvērts .Lūgums bērniem sagatavot kādu
priekšnesumu, parādīt kādu no saviem
talantiem. Noslēgumā gaisā palaidīsim
balonus ar laba vēlējumiem, dziedāsim,
iesim rotaļās, kā arī visi mielosiemies ar
jubilejas kliņģeri.
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Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana 6.kārtai notiks no 2013. gada
20.maija līdz 2013.gada 20.jūnijam ar kopējo finansējumu 306 659.91
LVL.
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 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma
“Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm
un rīcībām:
•Aktivitāšu „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu,
žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana” un
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai” ietvaros šādai rīcībai:
Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana, pieejamais finansējums 57 706.03 LVL.
•Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
Lauku ekonomikas dažādošana. Vietējo pakalpojumu un to pieejamības attīstīšana, pieejamais finansējums 124 476.94 LVL.
•Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
Dzīves kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem. Apkārtējās
vides uzlabošana un sabiedrisko aktivitāšu attīstīšana, pieejamais
finansējums 124 476.94 LVL.
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.

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.
gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros
apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana 3.kārtai notiks no 2013. gada 20.maija
līdz 2013.gada 20.jūnijam ar kopējo finansējumu 49180.14 LVL.
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 Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013. gadam „Teritorijas
attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:
Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība” ietvaros rīcība:
1.Rīcība „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais
finansējums 49180.14LVL.
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.
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Sakopj Rudbāržu parku

26.aprīlī Rudbāržu pagastā notika Meža dienas. Tās organizēja Dienvidkurzemes virsmežniecība un Skrundas novada pašvaldība.
Talkā piedalījās Dienvidkurzemes virsmežniecības, Skrundas novada domes un
Rudbāržu pagasta darbinieki. Attīrījām parka takas, savācām atkritumus un, pats
galvenais, atbrīvojām no kritalām, sausiem kokiem un krūmiem barona kapus, kas
atrodas Rudbāržu parka teritorijā.
Meža dienas šajā vietā notiek jau otro gadu, jo parks ir unikāls. Te ir viena no
lielākajām duglāziju audzēm Latvijā, milzīgu dižskābaržu, lapegļu un Vāczemes
egļu audzes. Parkā sastopamas daudzas retu koku un krūmu sugas. Tas ir ticis veidots
kā muižas parks ar retu koku stādījumiem, kas, neskatoties uz ilgajiem gadiem, ir
izdzīvojuši, pielāgojušies un pat spēj šeit vairoties. Parkam ir interesants reljefs,
pauguri un ielejas. Tā teritoriju šķērso strauts. Nākotnē šeit varētu būt lieliska atpūtas
un mierīga pastaigu vieta.
Tā saucamie “Kungu kapi” ir baronu Firksu dzimtas kapi. Kapenes ir izpostījuši
dārgumu meklētāji jau pagājušā gadsimta vidū. Kapu teritoriju ieskauj apļveida
akmens mūris un masīvi mūra stabi, kas daļēji uz šo brīdi jau ir sagruvuši. Kapu
vidū redzamas senas velves, ko ir atseguši kapu apgānītāji. Talkā tika veikta kapu
iekšienes atbrīvošana. Šobrīd “Kungu kapi” ir kļuvuši par interesantu apskates
objektu, kur steigas un stresa nomāktie cilvēki var gūt mieru un sapratni par dzīves
īslaicīgumu un visa, reiz varenā, niecību laika priekšā.
Teksts- Aldis Zalgauckis
Foto- Sandris Kuzmickis

Jauniešus aicina pieteikties
Izaugsmes iespēju skolai „Tramplīns”
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jauniešus, kas šobrīd ir bez
darba, pieteikties Izaugsmes iespēju skolai „Tramplīns”, kura notiks no 2013. gada
10. līdz 15. jūnijam viesu namā „Ezernieki”, Augšlīgatnē. Pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību. Pieteikšanās līdz 2013. gada 19. maijam.
Dalībnieku profils:
18- 25 gadus veci jaunieši, kas šobrīd ir bez darba, bet vēlas meklēt risinājumus
un kļūt nodarbināti.
Piedaloties apmācībās, jauniešiem būs iespēja mācīties citādi un:
•attīstīt savas kompetences- prasmes, iemaņas, attieksmes;
•gūt motivāciju savu ideju īstenošanai;
•apzināt savus un apkārtējos resursus;
•gūt ieskatu sava zīmola veidošanā;
•uzzināt par neformālās izglītības iespējām nodarbinātības veicināšanā;
•izveidot savu personīgās attīstības plānu;
•gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas sadarbībai!
Dalība pasākumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošinātas naktsmājas, ēdināšana un materiāli. Pašiem būs jāparūpējas par nokļūšanu līdz pasākuma norises vietai.
Lai pieteiktos, aizpildiet pieteikuma anketu (http://ejuz.lv/vasarasskola) līdz 2013.
gada 19.maijam. Vietu skaits ir ierobežots – 40 dalībnieki.
Pasākums ir atvērts arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām, organizatori var nodrošināt atbalstu (zīmju tulks, asistents utt.). Informāciju par to, vai dalībnieki ir
apstiprināti, personīgi saņems līdz 2013. gada 28. maijam.
Papildus informācija:
Izaugsmes iespēju skola „Tramplīns” notiek Eiropas Savienības (ES) programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros. Programma Latvijā sekmīgi darbojas kopš 2007. gada.
Programmas ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt finansējumu saviem projektiem
un piedalīties apmācībās. Neformālās izglītības projekti ir pārsvarā orientēti uz
jauniešu personīgo izaugsmi, dažādu sociālo prasmju un attieksmju attīstību, starpkultūru pieredzi un līdzdalības veicināšanu. Programmu Latvijā administrē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra.
ES programma „Jaunatne darbībā” palīdz risināt jauniešiem aktuālos problēmjautājumus: jauniešu bezdarbs, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana, zema
līdzdalība ikdienas dzīvē u.c.
Šo problēmjautājumu novēršanā būtiska loma ir programmas „Jaunatne darbībā”
projektiem un apmācībām. Informācija par programmu www.jaunatne.gov.lv.
Kā atzīst ES programmas „Jaunatne darbībā” dalībniece Eva Kiseļova: „Pateicoties
projektam Spānijā, man ir pavērušās vairākas durvis. Pirmkārt, pateicoties iegūtajai
spāņu valodai un uzlabotajai angļu valodai, pāris mēnešu laikā pēc atgriešanās Latvijā ieguvu labu darbu ASV uzņēmumā Cytec Latvia, tur arī labi noderēja projektā
apgūtās komunikācijas prasmes un spēja strādāt internacionālā komandā. Otrkārt,
projekts man deva pašapziņu un motivāciju, ka par saviem sapņiem ir jācīnās, un
palīdzēja iegūt kontaktus, tāpēc, atgriezusies Latvijā, iesniedzu pieteikumu stipendijai un nu esmu praksē Malagas Modernās mākslas centrā.”
Kontaktinformācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
ES programmu daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358069
vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
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2013.gada 25.aprīļa domes sēde

Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma Skrundas novada
pašvaldības kapitālsabiedrībām (SIA
„Skrundas komunālā saimniecība”, SIA
„Skrundas TV”) noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 10%
apmērā no tīrās pārskata gada peļņas.
Dome nolēma atlīdzināt VW TRANSPORTER īpašniekam radītos zaudējumus un MITSUBISHI GRANDIS
īpašniekam radītos zaudējumus. Finansējuma avots – pašvaldības 2013.gada
budžeta līdzekļi pašvaldības automašīnu
uzturēšanai.
Dome piedalīsies biedrības „Darīsim
paši!” iesniegtā projekta Lauku atbalsta
dienestā (LAD), Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) Rīcības programmas
pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros ar projektu Nr.
12-00-Z403102 - 000001 “Vietējo ūdeņu
un to dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana”; projekta priekšfinansēšanas
izmaksas ir Ls 3450.00 (trīs tūkstoši četri
simti piecdesmit lati) no attiecināmām
izmaksām; EZF finansējums ir 100% no
attiecināmajām izmaksām.
Dome piešķīra līdzfinansējumu biedrības „SEBILLE” projektam „Paaudzes
apvienojas!” Ls 400.00 (četrsimt latu)
apmērā. Finansējuma avots – pašvaldības 2013.gada budžeta līdzekļi, kas
paredzēti izglītībai.
Dome piekrita pašvaldības dalībai
Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību
tīklā un apstiprināja Alternatīvās aprūpes
dienas centra vadītāju Dainu Ābeli par
šī tīkla aktivitāšu koordinatori Skrundas
novada pašvaldībā.
Dome nolēma pārdot vieglo pasažieru

automašīnu GAZ 3110 par brīvu cenu,
kas atbilst augstākai no piedāvājumiem.
Dome nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu
CITROEN JUMPER par nosacīto cenu
Ls 1200.00 (viens tūkstotis divi simti
latu), pārdot izsolē ar augšupejošu
soli kustamo mantu – automašīnu VW
PASSAT VARIANT, par nosacīto cenu
Ls 150.00 (viens simts piecdesmit latu).
Dome no 01.05.2013 Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2013.
gadam likvidēja izglītības darba speciālista amatu un ar 01.05.2013 izveidoja
Skrundas novada pašvaldības amatu
sarakstā amatu – izglītības nodaļas vadītājs (profesijas kods 1213 23), kā arī
noteica, ka izglītības nodaļas vadītājs
Skrundas novada pašvaldībā strādā pilnu
darba laiku (1.0 slodzes). Par izglītības
nodaļas vadītāju ar 01.05.2013 iecēla
izglītības speciālisti Ingu Flugrāti, noslēdzot ar viņu darba līguma grozījumus.
Finansējuma avots – Skrundas novada
pašvaldības budžeta līdzekļi.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

Dome nolēma atcelt Skrundas novada
domes 27.09.2012. sēdes (prot. Nr.13,
3.§) lēmuma „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu bezstrīdus
kārtībā” 3.1.5.punktu un no vienas
juridiskās personas piedzīt bezstrīdus
kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus
un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot
uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu.
Dome nolēma par 2012. gadu dzēst
viena nekustamā īpašuma Skrundas
novadā nodokļa aprēķinu Ls 201.30 par

neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Dome anulēja adresi „Aploki”, Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3307, un apstiprināja zemes
vienībai (kadastra apzīmējums 6229
017 0012) un uz tā esošām ēkām adresi
„Aploki”, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3307.
Dome sadalīja saimniecību ”Brūklenāji” Rudbāržu pagastā un atdalāmam
zemes gabalam 7.9 ha platībā piešķīra
jaunu nosaukumu „Kalna Brūklenāji”,
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV3324. Zemes gabala lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību ”Spailes”
Nīkrāces pagastā un atdalāmam zemes
gabalam 8.2 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Nostūri”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads, LV-3320. Zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību ”Ķirsīši”
Rudbāržu pagastā un atdalāmam zemes
gabalam 2.5 ha platībā piešķīra nosaukumu „Druvnieki”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads, LV-3324, un pievienoja saimniecībai „Druvnieki”. Zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome apstiprināja SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu no 04.04.2013. par nekustamā
īpašuma „Rautēni” Skrundas pagastā
zemes gabalu sadalīšanu. Atdalāmam
zemes gabalam 16.6 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Jaunrautēni”, Skrundas
pagasts, Skrundas novads, LV-3326.

Zemes gabala lietošanas mērķis– zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar
zemes gabala „Bergi” Rudbāržu pagastā
sadalīšanu. Atdalāmam zemes gabalam
pievienot zemes gabalu „Pilslejas” Rudbāržu pagastā.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamā īpašuma „Slugas”
Nīkrāces pagastā zemes ierīcības projektu zemes gabala sadalīšanas dēļ.
Tāda paša iemesla dēļ dome noteica,
ka nepieciešams izstrādāt nekustamā
īpašuma „Krasti” Raņķu pagastā zemes
ierīcības projektu.
Dome noteica, ka nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu saskaņā ar
zemes gabala „Paegļi” Skrundā sadalīšanu. Atdalāmo zemes gabalu pievienos
zemes gabalam Paegļu ielā 7, Skrundā.
Dome izmainīja zemes gabalam
„Gandziras” Skrundas pagastā 57.2
ha platībā lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, uz – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Tāpat izmainīja nekustamiem īpašumiem Kalna ielā 13, Skrundā
(platība 4631 m2), un Lielā ielā 19E,
Skrundā (platība 1555 m2), lietošanas
mērķi no individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemes uz neapgūtu individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemi.
Dome sadalīja saimniecību „Imantas”
Rudbāržu pagastā un atdalāmajam zemes gabalam 1.30 ha platībā piešķīra nosaukumu „Lazdieni”, Rudbāržu pagasts,
Skrundas novads. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Būvniecības pieteikumi
Lēmums

Divu saimniecības ēku un malkas šķūņa būvniecība „Silenieki” Skrundas pagastā, Skrundas
Izdot plānošanas un
novadā.
arhitektūras uzdevumu
Saimniecības ēkas nojaukšana un tehnikas novietnes būvniecība. “Pavasari”, Raņķu pagastā,
Izdot plānošanas un
Skrundas novadā.
arhitektūras uzdevumu

Būvprojekti
Dīķu kaskādes būvniecība “Mazroznieki”, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.

Akceptēt būvprojektu

Saimniecības ēkas būvniecība Pils ielā 4A, Skrundā, Skrundas novadā.

Akceptēt būvprojektu

Brīvdienu māja “Lankalni”, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.

Akceptēt būvprojektu

Gāzes regulēšanas punkta ēkas demontāža un sadales gāzes vadu pārbūve “Gāzenieki”, “Garāžas”, Dzelda, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā.

Akceptēt būvprojektu

2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās
pašvaldību vēlēšanas

Vēlēšanu tiesības

Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas
un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu
vecuma.
Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā
noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības
nespējīgām, izcieš sodu brīvības
atņemšanas vietās, kā arī tiem ES
pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt
ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst
balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem
ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā
noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētāju reģistrs

Atšķirībā no parlamenta vēlēšanām un tautas nobalsošanas pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek
lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē,
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ka pašvaldību vēlēšanās katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu
iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši
reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas (2013.gada
vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par
reģistrēto dzīvesvietu Iedzīvotāju
reģistrā 2013.gada 3.martā.)
Vēlētāju saraksti ir veidoti, sadarbojoties Centrālajai vēlēšanu komisijai, pašvaldībām un Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei.
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.
gada 3.martā nebija spēkā esošas
dzīvesvietas reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā,
kas atbildīs ziņām par vēlētāja pēdējo reģistrēto dzīvesvietu.

Balsošanas kārtība

Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu
kārtība paredz, ka vēlēšanu iecirkņu
darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz
22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var
izmantot iespēju nobalsot iepriekš.
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās
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tiks organizēta balsošana atrašanās
vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā un iepriekš būs iesniegts
iesniegums.

Skrundas novada
vēlēšanu iecirkņu
darba laiki

Pieņem iesniegumus
balsošanai mājās
27.05.2013.: 16:00 – 20:00
28.05.2013.: 9:00 – 13:00
Iepriekšējā balsošana
iecirknī
29.05.2013.: 17:00 – 20:00
30.05.2013.: 9:00 – 12:00
31.05.2013.: 10:00 – 16:00
Vēlēšanu diena
01.06.2013.: 7.00 - 22.00

RUDBĀRŽI

Atdalīto zemes gabalu 1.30 ha platībā
pievienos saimniecībai „Lazdieni”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.
Dome apvienoja nekustamos īpašumus „Aizvēji” 2.23 ha platībā, „Eglāji” 2.39 ha platībā, „Kaimiņi” 2.10
ha platībā, „Kārļi” 2.07 ha platībā un
„Krastkalni” 2.20 ha platībā, kas atrodas Skrundas novadā, vienā īpašumā,
piešķirot nosaukumu „Kaimiņi”, Raņķu
pagasts, Skrundas novads, LV-3320.
Dome izmainīja jaunizveidotā īpašuma
„Kaimiņi” zemes lietošanas mērķi no
individuālo dzīvojamo māju apbūves
uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 4 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā kā personas, kas ar dzīvojamo platību nodrošināmas vispārējā kārtībā, savukārt
2 personas, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispirms.
Dome 4 personām Skrundas novadā
piešķīra dzīvokļus.
Dome pagarināja 4 personām dzīvokļa
īres līgumu uz sešiem mēnešiem, bet
nepagarināja vienai personai.
Dome ar 01.05.2013pārtrauca ar 3
personām īres līguma tiesības uz kādu
dzīvokli Skrundas novadā.
Dome atļāva 1 personai Skrundas novadā mainīt dzīvokli, slēdzot īres līgumu
uz vienu gadu.
Dome atteica anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 1 personai, savukārt
anulēs deklarēto dzīvesvietu Skrundas
novadā 3 personām.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Skrundas novada
dzimtsaraksts ziņo

Būvvaldē aprīļa mēnesī lemtais
Objekta nosaukums un adrese
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Aprīlī Skrundas novadā piedzimis 1 puisītis un 1 meitenīte: abi Skrundā. Reģistrēts
viens Kuldīgas novada bērniņš.
Savukārt mūžībā aizvadīti 7 iedzīvotāji: četri Skrundā, divi Rudbāržu pagastā,
viens cita novada iedzīvotājs.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas
datums

Lidija Kopeiceva

28.03.1935.
Dārza iela 7-1, Skrunda

28.03.2013.

Edgars Upenieks

05.01.1943.
Turaidas iela 14-8, Liepāja

02.04.2013

Aldonija Marija
Eltermane

18.03.1932.
Dzelzceļnieku iela 1, Skrunda

05.04.2013

Marija Plešavniece

25.03.1930.
Kuldīgas iela 11-3, Skrunda

11.04.2013

Voldemārs Kondratjuks

10.07.1952.
Strādnieku iela 2, Skrunda

15.04.2013

Dainis Mucenieks

11.11.1967.
„Lapiņas”, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

15.04.2013

Jānis Rāvalds

15.05.1945.
„Gravas”, Rudbāržu pag.,
Skrundas novads

19.04.2013

Pagarinās NVA asistentu prakšu projekta ilgumu

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajās Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) asistentu praksēs jaunieši - bezdarbnieki varēs iesaistīties par gadu ilgāk – līdz
2014.gada 30.jūnijam. Tas ļaus apmācībās piedalīties vēl papildus 100 jauniešiem.
To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Noteikumos par
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3.
apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” trešo kārtu, ko
otrdien, 2013.gada 30.aprīlī, atbalstīja valdība. Līdz šim bija plānots, ka projektu
„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” īstenos līdz 2013.gada 30.jūnijam,
kopumā aktivitātē iesaistot 300 jauniešus.
Projekta īstenošana līdz šim bijusi ļoti sekmīga. Labklājības ministrijas (LM)
rīcībā esošie dati liecina, ka līdz 2013.gada martam projektā pavisam iesaistījušies
311 jaunieši – bezdarbnieki vecumā līdz 25 gadiem ar augstāko izglītību. No viņiem
239 jaunieši jau ir pabeiguši dalību projektā. 192 jeb 80% no jauniešiem, kas ir
pabeiguši dalību projektā, pēc prakses NVA stājušies darba tiesiskajās attiecībās.
LM atgādina, ka NVA asistentu praksēs var iesaistīties jaunieši bezdarbnieki
vecumā līdz 25 gadiem, ja ir ieguvuši augstāko izglītību un ir bez darba. Galvenais
šī projekta mērķis ir nodrošināt jauniešu bezdarbnieku konkurētspējas pieaugumu
darba tirgū.Projekta pagarinājumam un vēl 100 jauniešu iesaistei nodarbinātības
pasākumā nepieciešamais papildu finansējums ir 183,3 tūkst.latu. To pārdalīs no
LM piešķirtā virssaistību finansējuma.
Informāciju sagatavoja:Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505, zane.brivmane@lm.gov.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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www.skrundasnovads.lv

SVĒTKU PROGRAMMA „RADĀM, DARĀM, SVINAM!’’

16:00

Novada pagasta
pārvaldes

16:00

Skrundas kultūras
namā

9.maijs

Skrundas novada pagasta centros paceļ karogu.
Skrundas novada skolēnu zīmējumu izstāde, Annas Dobeles izstāde- „Nieki,
nieciņi, niekošanās”. Dainas Ģibietes fotogrāfiju izstāde, bērnu bibliotēkas organizēta foto izstāde- „Mana Skrunda”. Pasākumu bagātinās popgrupa „Bums” un
modes dejotāji.

17:00
18:00
20:00

Raņķi
Nīkrāce
Rudbārži

12:00

Skrundas muiža

16:00

Pilskalna estrāde

17:00

Skrundas ev. lut.
baznīca

Svētbrīdis - „Es piederu TeV”. Svētbrīdis un baznīcas ansambļa koncerts radīs
īpašu gaisotni, svētkiem sākoties.

20:00

Pilskalna estrāde

Mūzikls „Meža Gulbji”. Līnijdejotāju kluba „Jautrie zābaciņi” muzikāls uzvedums.

21:00-23:00

Pilskalna parks

Jāņtārpiņu karnevāls „Izbēgām no pasaku valstības”. Atraktīvs un saistošs
vakara orientēšanās karnevāls ģimenei un draugu grupām. Pēc atraktīvas orientēšanās un spraigu uzdevumu veikšanas īsti laikā derēs pavasara zupa. NOLIKUMS
www.skrundasnovads.lv.

22:00-3:00

Pilskalna estrāde

Diskotēka „zem skaidrām debesīm”. Atklājot nakts burvību, brīvību, ļauties
disko ritmu skaņām ar Aizputes dīdžejiem. Ieeja - Ls 2.00. Jāņtārpiņa karnevāla
uzvarētāju apbalvošana.

8:00-15:00

Tirgus laukums

Svētku ieskaņas koncerts ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.

10.maijs
Muzeja atklāšana. Ieeja ar ielūgumiem. Svētku laikā muzeju varēs apskatīt
muižas viesi.
Strītbols. NOLIKUMS www.skrundasnovads.lv.

11.maijs
PAVASARA GADATIRGUS. Pirkšanas un pārdošanas svētki sākušies.

10:00

Skrundas pagalmi
un ielas

10:00-14:00

Kultūras nama
skvērs

AMATNIEKU TIRGUS „ANDELE SIT AUGSTU VILNI”. Amatnieku izstrādājumi un lauku labumi no Latvijas novadiem jūsu priekam.

10:00-14:00

Kultūras nama
skvērs

SENO KURŠU STĀSTI. Pirms daudziem gadsimtiem....Ieskats seno kuršu dzīvē.
Iepazīsim aizvēsturi, kurā dzīvoja un strādāja mūsu senči.

10:30

Parks aiz kultūras
nama

”CIK ZAĻAS LAPAS KOKIEM, TIK ZAĻI PAŠI MĒS!”. Izglītības pilsētiņā
piedāvā darbnīcas, prezentācijas, eksperimentus un dažādas aktivitātes visa vecuma grupām.

11:00-14:00

Pie sociālā aprūpes centra

Koncertā „Skrundā viesi sabraukuši no maliņu maliņām” piedalās viesi no
Igaunijas, Auces, Priekules, Snēpeles.

11:00

Baptistu draudzes
mājas pagalms

Mīlestība uz volejbola spēlēm tiek nodota nākamajām paaudzēm. Volejbolu spēlē
mammas, meitas, tēti, dēli, māsas, brāļi.

11:00-14:00

Pie Skrundas
pulksteņa

Svētku kokteilis „KAS VAR BŪT LABĀKS PAR ŠO?!”. Kas gan nevēlas nogaršot svētku kokteili, kuru pasniedz Skrundā populāri un zināmi ļaudis.

11:00

Pie kultūras nama

PILSĒTAS MODINĀŠANA. Laiks celties! Nāc svētkus svinēt!

Izmēģini savu smilšu zīmējumu.

11:00

Pie Skrundas
pulksteņa

11:00

Pie Skrundas
muižas

Zirga seglos ļaujies izbaudīt Skrundas muižas apkārtnes burvību.

12:00

Pie Skrundas
muižas

Miera Osta. Retro- foto darbnīca ar fotogrāfiem Inesi un Edvīnu Cibuļskiem.

12:00

Pie vecā universālveikala

Pārkūra paraugdemonstrējumi.

12:00

Kultūras nama
skvērs

13:00-16:40

Saldus iela

Komandu sacensības kāršu spēlē ”Zolītē”. Uzvara atkarīga no četru spēlētāju
veiksmes. NOLIKUMS www.skrundasnovads.lv.

Patruļkuģa ”Skrunda” apkalpe aicina izcīnīt kausu un medaļas virves vilkšanā.
NOLIKUMS www.skrundasnovads.lv.
Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona zemessargu tehnikas paraugdemonstrējumi, karavīru putra un bērnu vizināšana ar militāro tehniku. Vīru laiks noslēdzas
pl.16:10 ar ķīlnieku atbrīvošanas demonstrējumu.

13:15

Kultūras nama
skvērs

”...jo man garšo kvass! ”. Kvasa dzeršanas sacensības. Atbalsta SIA „Cido
grupa”. NOLIKUMS www.skrundasnovads.lv.

14:00

Pie sociālā aprūpes centra

Skrundas novada lielāko nodokļu maksātāju apbalvošana. Pasākumu vada Normunds Bērzs, dziesmoto garu uzturēs Dita, Aivita un Buks.

15:30

Saldus iela

16:30

Kalpaka iela

Klausies kā motori rūc un pedāļi minas! Braucamrīku (riteņu, mopēdu, skuteru,
zāles pļāvēju u.tml.) karnevāls - brauciens uz Ventu, sagaidot laivotājus. Skatītāju
simpātijai - balva.

17:00

Ventas upes krasts

Tradicionālais laivu parādes nobrauciens „PASAKU BALLĪTE UZ VENTAS”.
Atbalsta AS Tallink Grupp. NOLIKUMS www.skrundasnovads.lv.

19:00

Pilskalna estrāde

Koncertā „Parole - Skrunda” kopā ar Skrundas amatiermākslas kolektīviem un
Skrundā dzimušiem un augušiem ļaudīm, kuri šobrīd savu dzīvi saista ar mūziku
un teātri. Būsim kopā, sasauksimies ar mūsu kopīgo paroli - Skrunda!

22:00

Kultūras nams

Svētku izskaņā - balle kopā ar jauno mūziķi Tomu Bokumu un grupu „Diena bez
pārtraukuma”. Ieeja - Ls 2.00. Galdiņu rezervācija!

Pie sociālā aprūpes centra

Duets „Viņš un viņa” ir skaists francūža un latvietes mīlas stāsts, muzikāls uzvedums ar skaistākajām franču melodijām. Viņa - Ilze Lejiņa, Viņš - Freds Ormēns.

23:00-24:00
24:00

Pilsētas centrs

MOTO TRIĀLA ŠOVS

Svētku salūts. Veiksmi Tev, Skrunda!

Visas dienas garumā darbosies batuti, velokarti un piepūšamās atrakcijas.
Svētku informācija: Loreta Robežniece (29258469), Irita Timbare (26932394), Dita Ņuņēvica (28327883).
Sporta koordinatore Aivita Emerberga (29570360).
Vieskolektīvu koordinatore Inga Ezeriete (22470402).
Amatnieku tirgus koordinatore Aija Zeme (26568403).

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.

2013.gada 2.maijs

Notikumu kalendārs

Skrundā

3.maijā pl.19.00 Skrundas kultūras namā Skrundas kamerteātra pirmizrāde ‘’Ak, tu spoks tāds‘’. Režisore - Anda Birzniece.
4.maijā no pl.9.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā SIA „ART
OPTIKA” optometrists veiks redzes pārbaudi. Maksa par pakalpojumu Ls
5.00. Pieteikšanās pa t. 29555933 rindas kārtībā.
4.maijā pl.12.00 Skrundas estrādē notiks skrējiens “Skrundas pilskalns”.
4.maijā pl.10.00 Skrundas kultūras namā Liliputu cirks. Ieeja - Ls 2.00.
7.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā uz šīs sezonas pēdējo Skaistuma skoliņas nodarbību pulcēsies Skrundas sieviešu klubiņš. Laipni lūgtas
izmantot šo iespēju! Informācija pa t.29427990 (Inese).
9.maijā pl.15.00 Skrundas jauniešu centrā Māmiņdienas pārsteigums!
Radošās darbnīcas- gatavosim pārsteigumu māmiņām.
9.-11.maijam Skrundas svētki.
10. maijā no pl.10.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā izmanto iespēju uzzināt, vai tev draud glaukoma, un pārbaudīt savu acu iekšējo
spiedienu BEZ MAKSAS! Pārbaudi piedāvā: YourLife, HighWay. Laipni
lūdzam iepriekš pierakstīties pa t.63321311.
16.maijā pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā ielā 1a, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326) notiks Skrundas novada teritorijas plānojuma
sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
17. un 18.maijā no pl.8.00 līdz 17.00 Skrundas alternatīvās aprūpes
dienas centrā par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.
18.maijā no pl.10.00 līdz 19.maija pl.15.00 Skrundas novadā notiks
Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona Štāba un apgādes rotas Izlūku
vada apmācības. Atbildīgais par pasākuma organizāciju- Štāba un apgādes
rotas komandieris kapteinis Mareks Jansons (26335710).
18.maijā pl.11.00 Velodiena. Tiekamies Skrundas pilskalna estrādes
stāvlaukumā.
22.maijā no pl.9.00-12.00 Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”
pieņems apmeklētājus Jaunmuižas pamatskolā ārstes J.Gavrilovas pieņemšanas telpās.
25.maijā pl.12.00 Pilskalna estrādē bērnu deju kolektīvu koncerts “Cauri
gadalaikiem”.
28.maijā mobilais mamogrāfs Skrundā pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas
ielā 4.
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā katru otrdienu un piektdienu
masāžas piedāvā masieris Ēriks Bergsons. Pieteikšanās pa t. 26364601.

Rudbāržos

9.maijā pl.10.00 pie Rudbāržu pagasta pārvaldes svinīga Skrundas novada karoga pacelšana un Skrundas novada svētku atklāšana.
9.maijā pl.20.00 Rudbāržu ev. lut. baznīcā Skrundas novada svētku
ieskaņas koncerts. Piedalās Skrundas ev. lut. draudzes ansamblis.
24.maijā pl.19.00 Rudbāržu kultūras namā Skrundas kultūras nama
kamerteātra izrāde Jozefs Nekritis “Ak tu, spoks tāds!”. Režisore Anda
Birzniece. Ieeja par ziedojumiem.
31.maijā no pl.11.30-14.00 Rudbāržu pamatskolas sporta stadionā
tradicionālie bērnu svētki “Brīvdienas ir klāt!”. Būs koncerts, radošās un
sportiskās aktivitātes un svētku noslēgumā Liepājas leļļu teātra izrāde
“Nezinītis IKO”.

Nīkrācē

9.maijā pl.10.00 pie Nīkrāces pagasta pārvaldes svinīga Skrundas novada
karoga pacelšana un Skrundas svētku svinīga atklāšana.
9.maijā pl.18.00 Nīkrāces atpūtas centrā Skrundas svētku ieskaņas koncerts kopā ar akordeonistu ansambli “Akords” no Saldus.
23.maijā pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā uz sapulci laipni tiek lūgti
ierasties Nīkrāces pagasta pensionāri. Uz kuru pusi šogad ceļš mūs vedīs?
Izrunāsim un nolemsim, uz kurieni doties ekskursijā!
25.maijā pl.10.00 tiekamies pie Nīkrāces saieta nama un dodamies tradicionālajā pavasara pārgājienā. Šogad ceļš vedīs uz Upenieku pilskalnu.

Raņķos

3.maijā pl.19.00 Raņķu pasākumu zālē Raņķu folkloras kopas 10 gadu
un amatierteātra 5 gadu jubilejas sarīkojums.
9.maijā pl.10.00 pie Raņķu pagasta pārvaldes Skrundas novada karoga
pacelšana.
9.maijā pl.18.00 Raņķu pasākumu zālē Skrundas novada svētku ieskaņas
koncerts. Piedalās Snēpeles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs.
8.jūnijā Raņķos notiks raņķenieku saiets. No pl.16.00 reģistrēšanās,
pl.18.00 saieta atklāšana Sudmalnieku birzī.

Daudz gadu kopā pavadīts!
Gan patīkamu, darbīgu un gaišu –
Bet katrs no tiem liekas apzeltīts
Ar sirsnību un saprašanos jūsu.
Pavasarīgas un putnu dziesmu piedziedātas dienas,
saskanīgus un mīļus kopīgos gadus arī turpmāk!
Apsveicam Anitu un Viktoru Ivbuļus 40 gadu laulības jubilejā, kuru viņi svinēja 28. aprīlī!
Skrundas novada dzimtsarakstu nodaļa

