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Skrundas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Padarītais dod gandarījumu

Labdien, lasītāj!

Loreta Robežniece, Skrundas
novada Domes priekšsēdētāja
Aprīļa nogale un maijs Skrundas
novadā atnācis ar daudziem
labiem darbiem un jauniegūtiem
sadarbības partneriem. Mēdz teikt,
ka, sakopjot savu māju un sētu, mēs
tajā ielaižam jaunu dvesmu. Redzot
rosību un talkotāju atsaucību mūsu
novadā, droši varam gaidīt pavasara
atnākšanu.
Noslēgusies pieteikumu
pieņemšana projektu konkursam
"Latvijas Mobilais Telefons Latvijai
- SKRUNDA", kurā iedzīvotāji var
īstenot savas idejas vides un dzīves
kvalitātes pilnveidei. LATVIJAS
APTIEKA solījusi finansiāli atbalstīt
iedzīvotājiem draudzīgu projektu
pilsētas labiekārtošanā. Savukārt
biedrība “Mini SD” ieguvusi
visaugstāko balsu skaitu veikalu
“Otrā Elpa” finansējuma konkursā,
lai atjaunotu “Zupas virtuves” un
humānās palīdzības izdales telpas.
1990. gada 4. maijā Latvijas
PSR Augstākā Padome pieņēma
deklarāciju “Par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu”. Iespējams,
mūsu sapņi pirms 25 gadiem bija
citādi nekā šodien esošā realitāte,
tomēr šis ir laiks, kurā mums katram
dots brīdis padomāt, vai esam daļa
no mūsu Latvijas, novada un pilsētas.
Patiess prieks par mājražotāju
kopā sanākšanas reizēm un aktīvu
darbošanos. Katrs no šiem cilvēkiem
dod ticību, ka mūsu pusē dzīvo čakli,
domājoši un dzīves gudri ļaudis.
Ar piederības sajūtu savam
novadam darbojas jaunsargi. 12. maijā
vienkopus pulcēsies jaunsardzes
un Rudbāržu skolas vadība, lai
iedzīvinātu un saglabātu šīs kustības
tradīcijas, kā arī veicinātu tās attīstību.
Maija otrā nedēļa Skrundā vienmēr
pagājusi svētku zīmē - šogad svinēsim
ar brīvības sajūtu sirdī. Skrundas
novada pašvaldība svētku dienās
pateiksies sadarbības partneriem
un lielākajiem nodokļu maksātājiem,
un līdzās daudzveidīgai programmai
ielās un laukumos ļausimies roka
burvībai.
Noteikti atrodiet laiku sev! Svētku
burzmā vai vienatnē, bezrūpīgi
sajūtot siltos saules starus. Varbūt
mazdārziņā ieslidinot rokas valgajā
zemē, varbūt viegli uzturot sarunas ar
sev tuviem cilvēkiem. Jūs katrs zināt
vislabāk, kas un kurā brīdī vajadzīgs
visvairāk.
“Ja Tu esi dzimis šeit, Tev ir
laimējies!” – dziesmā, kas rakstīta
kādam no Skrundā dzimušajiem
mūzikas festivāliem, teicis dzejnieks
Guntars Račs. Un ja nu tā ir patiesība!
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2015.gada 5.maijs

Šogad necerēti daudz iedzīvotāju ir
pielikuši savu roku, lai Latvija savu
simtgadi varētu sagaidīt kā tīrākā
un zaļākā valsts pasaulē. Skrundas
novadā Lielajā Talkā piedalījās ap
250 iedzīvotāju.
Iedzīvotāji talko aktīvāk
Mani kā talkas koordinatori patīkami
pārsteidza iedzīvotāju aktivitāte. Tas, ka
talko iestādes, tas liekas saprotami, bet
pirmo reizi tik daudz iedzīvotāju bija
nākuši uz pašvaldību un vaicājuši, kur
var saņemt maisus, un sacījuši, ka zina
piegružotas vietas, ko vēlas sakopt. Man
ir patiess prieks par šiem iedzīvotājiem
un viņu atbildību pret Skrundas novadu
un savu valsti. Jāuzslavē O.Kalpaka
ielas iedzīvotāji Skrundā, kuri no vienas piesārņotas vietas pamesta pagraba
izvāca ap 100 maisu. Piedaloties talkā,
mēs radām patīkamāku vidi sev pašiem.
Šogad Skrundas pilsētas iedzīvotāji
talkas laikā tika aicināti turpināt sakopt
Ventas upes krastu, iecienītu peldēšanās
un sauļošanās vietu. Daudz plašākā teritorijā tika nopļauta biezi saaugusī zāle,
krūmi, vākti atkritumi un zāģētas kritalas. Jāuzslavē arī Kušaiņu un Cieceres
iedzīvotāji, kuri ir sapratuši, ka „Laimes
lācis” nenāks, un, ja paši nedarīs, nekas
arī nenotiks. Kaut vai ikgadējā akcijas
veidā atbrīvoties no nederīgām lietām,
savākt apkārtni.
Talko arī izglītības iestādes
Jaunmuižas pamatskolas, Skrundas
Profesionālās vidusskolas, Nīkrāces
pamatskolas darbinieki un audzēkņi

Nīkrāces pagasta pārvaldes un iestāžu darbinieki attīrīja taku, kas ved uz lielo Šķērveļa akmeni.
talkoja skolas teritorijā. Pēc ilgu gadu
pārtraukuma O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas darbinieki, audzēkņi un viņu
vecāki izkopa plašo teritoriju ap skolu
- zāģēja krūmus, nokaltušos kokus un
to zarus. Pirmsskolas izglītības iestāde
„Liepziediņš” kā katru gadu devās uz
Sila kapiem. Kā papildus uzdevums
Rudbāržu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra skolēniem bija šķirot
stiklu atsevišķi no pārējiem atkritumiem.
Skrundas jaunieši varēja izpausties gana
radoši, apgleznojot ģitāru siluetus, kas
šogad būs pilsētas dekorācijas Skrundas
svētkiem.
Skrundas pilsētas iedzīvotāji turpina sakopt Ventas upes krastu, iecienītu peldēšanās un sauļošanās vietu.
Ventas krasts, kas nākotnē varētu pārPadarītais dod gandarījumu
Lielajā talkā Nīkrāces pagasta pārval- vērsties par jauku pludmali.
des un iestāžu darbinieki attīrīja taku,
Joprojām nav līgumu
kas ved uz lielo Šķērveļa akmeni, no
Ar nožēlu ir jāsecina, ka joprojām
kritušo koku zariem. Talkas laikā tika Skrundas novadā ir mājsaimniecības,
atrasta arī nesprāgusi 2. pasaules kara kas nav noslēgušas līgumus par sadzīves
munīcija. Šķērveļa gravā tika atklāts, ka atkritumu apsaimniekošanu. Aicinām
tur dzīvo arī zaļās koka vardes. Dzeldā iedzīvotājus ziņot pašvaldības policijai
un Lēnās iedzīvotāji vāca atkritumus pie par aizdomām, ja kāda no mājsaimdaudzdzīvokļu mājām, kā arī gar Ventu. niecībām met sadzīves atkritumus tam
„Laiks bija patīkams, un padarītais darbs nepiemērotās vietās!
deva gandarījumu,” atzina nīkrācnieki.
Teksts - Zane Eglīte, Lielās Talkas
Savukārt Rudbāržu pagasta centrs talkas
koordinatore Skrundas novadā
laikā ir ticis pie jaunām puķu dobēm. Bet
Foto - Benita Lielāmere, Baiba
Skrundas jaunieši veido dekorācijas Skrundas novada svētkiem.
Raņķu pagastā pamazām tiek izkopts
Eversone, Didzis Strazdiņš

Skrundas novadā ir izvietoti pirmie publiski pieejamie šķiroto
atkritumu konteineri
Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA „Eko Kurzeme” ir panākusi
vienošanos par pirmo soli atkritumu
šķirošanas iespējās Skrundas novadā. Ir
izvietoti 7 stikla šķirošanas konteineri
un ir uzsāktas sarunas par plastmasas
izstrādājumu konteineru pieejamību.
Nenoliedzami tieši šie atkritumu veidi
aizņem lielāko daļu no visiem sadzīves
atkritumiem, kas tiek saražoti mājsaimniecībās. Tā ir iespēja samazināt sadzīves atkritumu apjomu, līdz ar to veicināt
finanšu ietaupījumu ģimenēs. Aicinu
ikvienu mājsaimniecību šķirot atkritumus, tā kļūstot atbildīgākiem pret vidi!
Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc ir izdevīgi un arī svarīgi šķirot un pārstrādāt
iepakojumu:
• Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no
sadzīves atkritumiem, mēs samazinām
kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk
atkritumu poligonā. Iepakojums veido
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apmēram 30 % no mājsaimniecības
atkritumiem, bet, ja pieskaitām arī citus
pārstrādājamos atkritumus – nolietotās
elektropreces, baterijas, autoriepas,
bioloģiskos atkritumus, tad pārstrādājamo atkritumu daudzums izaug līdz 70
%, bet noglabājami būtu vien 30% no
mājsaimniecības atkritumiem.
• Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos
atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša mājsaimniecības izdevumus par atkritumu
izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana
iedzīvotājiem ir bez maksas, bet par
sadzīves atkritumu izvešanu un apglabāšanu atkritumu poligonā ir jāmaksā
atkarībā no šo atkritumu svara. Ņemot
vērā faktu, ka šķirotie atkritumi veido
līdz pat 70 % no visu mājsaimniecības
atkritumu svara, cītīgiem šķirotājiem
ietaupījums ir nozīmīgs.
• Treškārt, iepakojuma materiālu
pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas
resursus. Piemēram, pārstrādei nodotais
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stikls kūst pie zemākas temperatūras,
nekā nepieciešams pirmreizējā stikla
ražošanai. Tāpēc stikla pārstrādei vajadzīgā enerģija ir par 32 % mazāka,
savukārt viena tonna otrreiz izmantota
papīra izglābj 14 kokus. Interesanti,
ka papīra šķiedru var izmantot līdz pat
septiņām reizēm, PET materiālu (kas
veido plastmasas dzērienu iepakojumu
un iegūts no neatjaunojamā dabas resursa - naftas) līdz pat 30 reizēm, bet
stiklu pārstrādā bezgalīgu reižu skaitu.
(www.zalais.lv).
Ja iedzīvotāji atbildīgāk izturēsies
pret šķiroto materiālu un šķirošanas
konteineros nonāks tikai tam paredzētai
materiāls ar pēc iespējas mazāku citu
atkritumu piemaisījumu, tad atkritumu
apsaimniekotājs varēs piedāvāt mums
vēl labākus nosacījumus atkritumu
šķirošanai. Par to, ka stikla konteiners
ir pilns, varat ziņot pa tālruni 26665874.
Daudzus iedzīvotājus uztrauc jautājums, kur likt pārējos atkritumus, kas
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nav sadzīves atkritumi - nopļautā zāle,
lielgabarīta atkritumi, elektro preces,
būvgruži. 2014. gadā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ir realizējusi Vides
aizsardzības fonda projektu „Uzglabā
atkritumus atbildīgi”, kura rezultātā
tika izbūvēts bioloģiski noārdāmo (zāle,
lapas) atkritumu laukums. Lai nodotu
bioloģiski noārdāmos atkritumus bez
citiem piemaisījumiem, ir jāsazinās ar
SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
(SKS) un jāvienojas par atkritumu
nogādāšanu šajā laukumā. Skrundas
novada pašvaldība ir uzsākusi sarunas
ar SKS par speciālas vietas izveidi, lai
iedzīvotāji visu gadu nolietotās ekeltropreces un lielgabarīta atkritumus varētu
nogādāt konkrētā vietā. Kā katru gadu,
lielgabarītu atkritumi tiks vākti maija
beigās vai jūnija sākumā pašvaldības
noteiktajās vietās speciālas akcijas laikā.
Sekojiet informācijai mājas lapā!
Teksts - Zane Eglīte, Skrundas
novada pašvaldības Attīstības
nodaļas vadītāja

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

2

SKRUNDAS NOVADS

www.skrundasnovads.lv

Pārtikas preču komplektu izdale
visā Latvijā no 5. maija

ĪSUMĀ

Ārkārtas sēde
2015.gada 7.aprīļa domes ārkārtas
sēdē Dome grozīja Skrundas novada
domes 11.03.2015. ārkārtas sēdes (prot.
Nr. 5, 1. §) lēmuma "Par Skrundas
Profesionālās vidusskolas likvidācijas
procesu" 4.2.punktu.

Bērnu ārsti
29.maijā no pl.10.00 Pie Skrundas
VSAC, Kuldīgas ielā 2, programmas
„Mobilais veselības aprūpes centrs”
ietvaros bērnus un viņu vecākus bez
maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu acu ārste
Dr. Diāna Zariņa un mikrologopēde
(logopēde) Asja Irbe. Pieteikšanās pa
t. 63321311 vai personiski Alternatīvās
aprūpes dienas centrā.

Anonīmo alkoholiķu
sapulce
30.maijā Skrundā norisināsies Anonīmo alkoholiķu sadraudzības (AA)
reģionālās starpgrupas sapulce. Līdz
ar to ikvienam interesentam ir iespēja
„skatītāja” statusā apmeklēt AA atklāto
sapulci. Ar ko atšķiras AA atklātā sapulce no slēgtās – tajā drīkst piedalīties ne
tikai alkoholiķi, bet jebkurš interesents.
Parasti atklātajās sapulcēs iepriekš izvēlēti AA biedri dalās par to, kādas bijušas
viņu dzīves pirms un pēc nonākšanas
AA, un kādi viņi ir tagad. Atklātajās
sapulcēs uzstāties parasti uztic tiem
biedriem, kas jau kādu zināmu laiku ir
spējuši atturēties no alkohola lietošanas.
Apmeklēt atklāto AA sapulci ir lielisks
veids, lai veidotu savu, personīgo priekšstatu par AA, nevis dažkārt akli „atražot”
sabiedrībā joprojām eksistējošos mītus
par šo starptautisko, ilggadējo kustību.
Visus interesentus uz atklāto sapulci AA
aicina 30.maijā no pl.12:00 līdz 14:00
Skrundas kultūras namā.

Tālmācība
lauksaimniekiem
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs (LLKC) piedāvā tālmācībā apgūt profesionālās pilnveides
izglītības programmu BIOLOĢISKĀ
LAUKSAIMNIECĪBA (180 stundas).
Mācību ilgums līdz 3 mēnešiem (nepieciešamības gadījumā mācību laiku
var pagarināt). Programmas apguves
izmaksas ir EUR 90.00 (t.sk. PVN):
reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem un klātienes eksāmens Ozolniekos. Papildu izmaksas EUR 40.00 (t.sk.
PVN), ja eksāmens tiek kārtots reģionos.
Reģistrēšanās LLKC mājas lapā www.
llkc.lv, sadaļā „Tālmācība”. Papildu
informācija: Jolanta Sūna-Strautiņa
(t.63007563, 22018942, e-pasts: jolanta.
suna@llkc.lv)

Par sirds veselību
11.maijā „Maija aptiekā”, 1.maija
laukumā 3, Skrundā, sadarbībā ar aptieku apvienību „Mana Aptieka” tiek
piedāvāts projekts „Sirds veselības
dienas”. Katram klientam būs iespēja
bez maksas noteikt kopējo holesterīna
līmeni asinīs, noteikt ķermeņa masas
indeksu, kas uzrāda to, vai cilvēkam ir
liekais svars, izmērīt arteriālo asinsspiedienu. Izvērtējot šos rādītājus, farmaceiti
noteiks klienta risku saslimt ar koronāro
sirds slimību. Aptiekā konsultēs arī, kā
rīkoties, lai risku mazinātu! Visiem ir
zināms fakts, ka paaugstināts holesterīna
līmenis asinīs var izraisīt artēriju sašaurināšanos, kā rezultātā var rasties infarkts
vai insults. Zvaniet pa t.63350065 uz
aptieku un piesakieties laicīgi, jo vizīšu
skaits ir ierobežots!

Iegūst finansējumu
Skrundas biedrības “Mini SD” projekts „„Zupas virtuves” un humānās
palīdzības izdales telpu atjaunošana”
labdarības veikalu “Otrā Elpa” konkursā
ieguvis 3000 EUR lielu finansējumu.
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Lauksaimniekiem

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros 2015. gada aprīlī uzsākta pārtikas preču komplektu
piegāde uz vairāk nekā 450 atbalsta komplektu izdales vietām visā Latvijā.
Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.
maiju, un Skrundas novadā to veiks Skrundas novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”, kā arī sociālie darbinieki Raņķos, Rudbāržos un Nīkrācē.
Partnerorganizāciju, kas nodrošinās pārtikas un pamata materiālās palīdzības
komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, saraksts pieejams Sabiedrības
integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”> “Partnerorganizācijas”. Sadaļā “Atbalsta vietas” pakāpeniski
tiks publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču
komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos varēs tikai trūcīgas vai ārkārtas,
krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz
pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata (fonda ietvaros
atbalsta komplektus nevarēs saņemt maznodrošinātas personas). Ja iepriekšminētajās
ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas
un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos
mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Pārtikas preču komplektu izdale mērķa grupai tiks uzsākta ar 2015. gada 5.
maiju. Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015.
gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta
2015. gada vasarā.
Atbalsta komplektu katrai personai partnerorganizācija var izsniegt tikai par
tekošo mēnesi (nevar izsniegt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi).
Pārtikas preču komplekts
Izziņa uz
1 mēnesi
Izziņa uz
3 mēnešiem

Individuālo mācību
piederumu komplekti
vai skolas soma

1 paka katrai
1 paka katram bērnam,
Viens komplekts vai
personai
kas nav sasniedzis 18 ga- skolas soma kalendādus
rā gada ietvaros katram
Kopā 2 pakas
Kopā 1 paka uz izziņas bērnam vecumā no 5-16
katrai personai uz periodu katram bērnam, gadiem
izziņas periodu

Izziņa uz
6 mēnešiem

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

kas nav sasniedzis 18 gadus

Kopā 2 pakas uz izziKopā 4 pakas
katrai personai uz ņas periodu katram bērizziņas periodu
nam, kas nav sasniedzis
18 gadus

Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” 13.panta ceturto
daļu Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) ir saņemti ierosinājumi 47 ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām un divu jaunu ģeomorfoloģisko
pieminekļu izveidei.
Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas tiek precizētas, lai
nodrošinātu būtiskāko ģeoloģisko veidojumu, kā aizsardzībai šīs teritorijas ir izveidotas, iekļaušanu aizsargājamajās teritorijās un robežu atbilstību šā brīža situācijai.
Skrundas novadā tiek mainītas un precizētas Pavāru atsegumu ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas.
Ar ierosinājumiem ir iespējams iepazīties:
- VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), apmeklējuma laiku iepriekš
saskaņojot pa tālruni: 67026588. VARAM darba laiks: darba dienās (pirmdiena piektdiena) no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:30
līdz plkst. 13:00, brīvdienas - sestdiena un svētdiena.
- Dabas aizsardzības pārvaldes Siguldas birojā (adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda),
apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni: 26527214. Biroja darba laiks
darba dienās (pirmdiena – piektdiena) no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00. Brīvdienas
- sestdiena un svētdiena.
- Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā sadaļā “Normatīvie akti” – “Normatīvo
aktu projekti”.
Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski
uz e-pasta adresi: evita.visnevska@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma
publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu,
reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet
fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu.
Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Izziņots konkurss Latvijas daudzbērnu ģimenēm
Līdz 15. maijam norisināsies Latvijas daudzbērnu ģimenēm veltīts konkurss
“Košas sienas - krāsainas dienas”. Konkursa ietvaros ikvienai Latvijā mītošai daudzbērnu ģimenei tiek sniegta iespēja pārveidot esošo bērnistabu košāku un krāšņāku;
ģimenēm nepieciešams vien izveidot konkursa pieteikumu - radošu darbu ar aprakstu
par savu sapņu bērnistabu. Konkursa noslēgumā piecām daudzbērnu ģimenēm tiks
izkrāsotas bērnistabas atbilstoši to vēlmēm.
Konkursu organizē Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība sadarbībā ar
Baltijā pazīstamāko krāsu zīmolu “Vivacolor”. Konkursā var piedalīties Latvijas
daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērnu). Konkursa uzdevums ir
attēlot savu sapņu bērnistabu, iekļaujot tās aprakstu. Darbu iespējams veidot, izmantojot dažādas metodes - multimediālā (foto, video, audio), grafiskā (zīmējumi,
plakāti) vai literārā (dzeja, eseja). Konkursa galvenā balva - piecām ģimenēm pēc
ģimenes vēlmēm tiek izkrāsota bērnistaba, veicot arī nelielu kosmētisko remontu,
ja nepieciešams. Vairāk par konkursu: http://www.vivacolor.lv/krasainasdienas.
Plašāka informācija par konkursu: Sabīne Zālīte, e-pasts: sabine.zalite@ogilvy.lv
Tālr. nr.: 26198363
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Ja tavā īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieki – slaucamās govis, gaļas šķirnes
liellopi, kazas vai aitas - un vēlies saņemt kādu no brīvprātīgā saistītā atbalsta veidiem, lūdzu, pievērs uzmanību šim:
1.Jāizdara atzīme par pieteikšanos - vienotajā iesniegumā, lai pretendētu uz brīvprātīgo saistīto atbalstu, atbalstu nepiešķir automātiski, ja saimniecībā ir dzīvnieki;
2.Jāizpilda dzīvnieku reģistrācijas un apzīmēšanas prasības par katru lauksaimniecības dzīvnieku, arī par to, par kuru jūs atbalstu nesaņemsiet; prasības ir šādas:
a) 3 dienu laikā jāaktualizē saimniecības dzīvnieku reģistrs par jebkuru notikumu
ar dzīvnieku,
b) 7 dienu laikā pēc notikuma Lauksaimniecības datu centram (LDC) jāsaņem
paziņojums par piedzimšanu,
c)20 dienu laikā pēc liellopa vai kazu piedzimšanas dzīvnieki ir jāapzīmē, aitu
apzīmēšana jāveic 30 dienu laikā un 7 dienu laikā pēc apzīmēšanas LDC jāsaņem
paziņojums par apzīmēšanu,
d)7 dienu laikā pēc notikuma LDC jāsaņem paziņojums par jebkuru dzīvnieka
pārvietošanu uz vai no saimniecības,
e)abas krotālijas – dzīvniekiem vienmēr jābūt apzīmētiem ar divām identiskām
krotālijām. Nozaudēšanas gadījumā krotālija nekavējoties jāpasūta.
Tiks piemērots administratīvais sods pārkāpumu gadījumā:
1) līdz 10% apmērā no saistītā atbalsta apjoma, ja skaits, par kuriem konstatēti
dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību pārkāpumi, būs mazāks par 10%,
salīdzinot ar to dzīvnieku skaitu, par kuriem lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu,
2) 20-40% apmērā – ja dzīvnieku skaits, par kuriem konstatēti dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību pārkāpumi, būs vairāk nekā 10% un mazāks par 20%,
3) 100% apmērā jeb attiecīgo saistīto atbalstu nepiešķir kārtējā gadā, ja dzīvnieku
skaits, par kuriem konstatēti dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību pārkāpumi, būs lielāks nekā 20% un mazāks par 50%,
4) 100% plus piemēro papildu sodu, kura apjoms atbilst atbalsta apjomam aprēķinātam par starpību starp dzīvnieku skaitu, uz kuriem attiecas iesniegums un
atbalsttiesīgo dzīvnieku skaitu, ja dzīvnieku skaits, par kuriem konstatēti dzīvnieku
apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību pārkāpumi, būs lielāks nekā 50%. Papildu
sodu kompensē turpmākajos gados, un, ja to nevar kompensēt 3 gadu laikā, to anulē.
Atceries! Dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību izpilde ir sasaistīta arī ar
pārējo tiešmaksājumu un lauku attīstības programmas platībmaksājumu saņemšanu
– attiecīgie maksājumi var tikt samazināti no 1 līdz pat 100% atkarībā no pieļauto
pārkāpumu būtiskuma, apmērā un ilguma.
Atceries! Pieteikšanās termiņš Lauku atbalsta dienestā brīvprātīgā saistītā atbalsta
saņemšanai par dzīvniekiem ir 22. maijs!
Zemkopības ministrijas informācija

„Paziņojums par ģeoloģisko un
ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu
izmaiņām”
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Mobilais mamogrāfs

2.jūnijā pie aptiekas Skrundā, Kuldīgas ielā 4, sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus Veselības Centra 4 mobilajā mamogrāfā. Uz mamogrāfa
pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus
no iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu. Pierakstīties
var pa t.67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru). Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu
info@mamografija.lv

Kampaņa „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”
Jau piekto gadu notiek krūts veselības informatīva kampaņa „Pārbaudi
krūtis, lai dzīvotu!”, lai veicinātu sieviešu informētību, atgādinātu par ikmēneša
krūšu pašpārbaudi un aicinātu sievietes vecumā no 50 līdz 69 gadiem (riska
grupa ar paaugstinātu krūts vēža risku) izmantot valsts sniegto iespēju bez
maksas reizi divos gados veikt krūts izmeklējumu ar mamogrāfijas metodi.
Atsaucoties uz Nacionālā veselības dienesta direktores Dainas Mūrmanes-Umbraško sagatavoto informāciju, 2014. gadā krūts vēža skrīningā tika izmeklētas
51060 pacientes, kas ir tikai 35,9 % no uzaicināto skaita, kaut arī tas ir par 1,7%
labāks rādītājs nekā 2013. gadā, šie rādītāji ir ļoti zemi. Kurzeme ar 36,9% ir trešajā
vietā krūts vēža skīninga izmantošanas aktivitātes ziņā aiz Vidzemes (48,7%) un
Latgales (37,8%).
Taču tas ir nepietiekami, jo pēc asoc. prof., Dr.med. Jāņa Eglīša, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centra Krūts ķirurģijas
nodaļas vadītāja, sniegtās informācijas 71% no krūts vēža nāves gadījumiem ir
sievietēm, kuras nav piedalījušās skrīningā. Tādēļ ir tik svarīgi izmantot šo valsts
apmaksāto iespēju, lai izmeklētos un, ja nepieciešams, savlaicīgi uzsāktu ārstēšanos
un turpinātu dzīvot!
Psihoanalītiķe, psihoterapeite Anita Plūme uzsver, ka pastāv psiholoģiskie faktori,
kāpēc sievietes neveic krūts veselības pārbaudes. Viņa stāsta, ka pētījumos neiropsiholoģijā pierādīts, ka viens un tas pats pacients parasti neslimo ar dažādu orgānu
vēžiem vienlaicīgi. Piemēram, sievietes ar dzemdes kala vēzi nesaslimst ar dzemdes
vēzi. Visiem pacientiem, kuriem atklāja vēzi vienā un tajā pašā orgānā vienlaicīgi
fiksēja t.s. aktīvo punktu smadzenēs vienā un tajā pašā smadzeņu centrā. Citiem
vārdiem sakot, katra orgāna ļaundabīgai saslimšanai atbilst konkrētas smadzeņu
funkciju izmaiņas, kuras var novērot konkrētos smadzeņu centros.
Katrs smadzenēs fiksētais psihiskā stresa punkts atbilst noteiktam iekšējam neatrisināmam psiholoģiskajam konfliktam, kurš pavadīja saslimšanu ar vēzi dažādos
orgānos. Ja psiholoģiskais konflikts dziļas psihoterapijas rezultātā tika atrisināts,
smadzeņu aktīvais punkts izzuda, vienlaicīgi vēzis pārstāja augt un izplatīties
Pastāv iekšējiem psiholoģiskiem konfliktiem saistība ar konkrētu orgānu ļaundabīgām saslimšanām, stāsta A.Plūme. Tādēļ katrai sievietei ir jāizturas ar mīlestību
un cieņu pret sevi, savu ķermeni, jāizrāda patiesas rūpes par sevi, lai varētu rūpēties
par sev svarīgajiem.
Sievietes, 23. maiju pavadīsim kopā, atzīmējot Krūts veselības dienu! Tiekšanās
jau no pl.13:00 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, kur norisināsies gan informatīvas,
gan izklaidējošas aktivitātes. Pēc pasākuma kopā dosimies rozā gājienā uz „Arēna
Rīga”, kur skatīsimies labdarības basketbola spēli starp Latvijas un Ķīnas sieviešu
basketbola izlasēm. Uz tikšanos! Papildus informācija www.pārbaudikrūtis.lv
Ja vēlies piedalīties 23.maijā Krūts veselības dienas pasākumos Rīgā, piesakies
pa t.2907389 (Daina).
Teksts - Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinatore
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2015.gada 30.aprīļa domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome apstiprināja Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra
nolikumu jaunā redakcijā, un noteica,
ka ar šī nolikuma apstiprināšanas dienu
spēku zaudē Skrundas novada domes
27.08.2009. sēdē (prot. Nr. 9, 9.§) saskaņotais Rudbāržu internātpamatskolas
– rehabilitācijas centra nolikums.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikumu un noteica, ka ar šī nolikuma apstiprināšanas dienu spēku zaudē
Skrundas novada domes 28.12.2010.
sēdē (prot. Nr. 22, 11.§) apstiprinātais
Skrundas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nolikums.
Dome apstiprināja Skrundas novada
pašvaldības 2014.gada pārskatu.
Ar 22.05.2015 Dome izbeidza ar Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāju Daini Eisaku darba tiesiskās attiecības un
uzdeva Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes
vadītājai Benitai Lielāmerei līdz jauna
Raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītāja
apstiprināšanai veikt Daiņa Eisaka darba
pienākumus, nosakot piemaksu 30% apmērā no Benitas Lielāmeres mēnešalgas.
Dome apstiprināja pārskatu par būvniecības ieceri „110/20 kv (kilovoltu)
apakšstacijas Skrunda”.
Dome izslēdza Skrundas novada
domes 27.08.2009. sēdē saskaņotajā
Nīkrāces pamatskolas nolikumā (prot.
Nr. 9, 9.§) 7.3.punktu.
Dome atbalstīja projekta izmaiņas, pa-

redzot 4m platu iebrauktuvi uz īpašumu
Raiņa ielā 4 un 6, Skrundā, un nolēma
izbūves izmaksas segt no projekta „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija
Skrundā, Skrundas novadā” līdzekļiem.

Nekustamā īpašuma
jautājumi

No vienas personas Dome bezstrīdus
kārtībā nolēma piedzīt termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 12.44 EUR (divpadsmit
euro, četrdesmit četri centi), t.sk. pamatparāds 6.98 EUR (seši euro, deviņdesmit
astoņi centi), nokavējuma nauda 5.46
EUR (pieci euro, četrdesmit seši centi).
Dome nolēma pārdot par brīvu cenu:
1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro) nekustamo īpašumu - Cieceres
ielā 4B, Ciecerē, Skrundas pagastā, ar
kopējo platību 3094 m2, bet par 400.00
EUR (četri simti euro) nekustamo īpašumu Graudu ielā 5, Rudbāržos,ar kopējo
platību 1860 m2.
Dome atcēla pašvaldības nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Kušaiņu ielā 4-19,
Kušaiņos, Skrundas pagastā, pārdošanu
un apstiprināja pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas sēdes protokolu
Nr. 2.1.1/3 no 30.03.2015.
Dome nolēma izsolīt nomas tiesības
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošās Centra garāžas Nr. 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, platība 24.3 m2,
rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli

09.06.2015. plkst. 10:00, ar sākotnējo
cenu 0.15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi) + PVN, tāpat nolēma izsolīt
nomas tiesības izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošā šķūnīša „Centra
garāžas” Nr. 19 Dzeldā, Nīkrāces pagastā, platība 11.8 m2, rīkojot mutisku
nomas tiesību izsoli 09.06.2015. plkst.
10:10, ar sākotnējo cenu 0.15 EUR/m2
(nulle euro, piecpadsmit centi) + PVN.
Dome nolēma izsolīt nomas tiesības
izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai
piederošās Centra garāžas Nr. 4, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, platība 23 m2,
rīkojot mutisku nomas tiesību izsoli
09.06.2015., plkst.10:20, ar sākotnējo
cenu 0.15 EUR/m2 (nulle euro, piecpadsmit centi) + PVN, kā arī apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas sēdes protokolu Nr. 2.1.1/5
no 17.04.2015.
Dome apstiprināja pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sēdes
protokolu Nr. 2.8.2/2
un 2.8.2/3 no 08.04.2015 par nekustamo īpašumu „Saulstari”-17, Jaunmuižā,
Skrundas pagastā, un „Jaunalmeri”
Rudbāržu pagastā izsoli.
Dome piešķīra pašvaldībai piederošam zemes gabalam Raiņa ielā 26,
Skrundā, un uz tā esošām ēkām adresi
Raiņa iela 26, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326. Zemes gabala lietošanas
mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve. Tāpat arī uzņēma
pašvaldības bilancē par kadastrālām
vērtībām ēkas Raiņa ielā 26, Skrundā.
Dome izmainīja adresi pašvaldībai

Izmaiņas kārtībā par pieteikšanos
kompensācijām meža zemēm mikroliegumos
Aprīlī sākusies pieteikšanās kompensācijām par ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās. Dabas
aizsardzības pārvalde vērš uzmanību, ka
2015. gadā un turpmākos piecus gadus
līdz 2020. gadam ikgadējos atbalsta
maksājumus par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos
administrēs un izmaksās Lauku atbalsta
dienests no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Tādējādi personām,
kuru īpašumā atrodas mikroliegums,
šogad un turpmākos gadus jāvēršas ar
iesniegumu par ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanu nevis Dabas aizsardzības pārvaldē, bet gan Lauku atbalsta
dienestā. Šogad atbalsta iesniegums
Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz
22. maijam.
Atbalstu var saņemt par meža zemju
(izņemot purvu) platībām, kas atrodas
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas

teritoriju (Natura 2000) sarakstā un
mikroliegumos, kas atrodas ārpus Natura
2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000
teritorijā.
Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta
saņemšanas nosacījumi ir šāds:
1) pretendentam, kam vienā zemes
vienībā ir viena veida saimnieciskās
darbības ierobežojumi: a) 160 euro
– aizliegta mežsaimnieciskā darbība,
aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
b) 120 euro – aizliegta galvenā cirte; c)
45 euro – aizliegta kailcirte;
2) 112 euro – pretendentam, kam
vienā zemes vienībā ir vairāku veidu
saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
Savukārt Dabas aizsardzības pārvalde
administrēs un izmaksās ikgadējos atbalsta maksājumus par saimnieciskās darbības ierobežojumiem 22 dabas liegumos,
5 dabas parkos, 197 aizsargājamos

ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos
dabas pieminekļos, kas atrodas ārpus
Natura 2000 teritorijas. Iesniegums Dabas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz līdz
kārtējā gada 15.maijam. Atgādinām, ka
pretendentam iesniegums ikgadējā atbalsta saņemšanai jāiesniedz katru gadu no
jauna gan Lauku atbalsta dienestā, gan
Dabas aizsardzības pārvaldē.
Jāpiebilst, ka šajā gadā Dabas aizsardzības pārvaldē iesniegtie personu
iesniegumi kompensācijas – ikgadēja
atbalsta maksājuma saņemšanai par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem
mikroliegumos, tiks pārsūtīti Lauku atbalsta dienestam izskatīšanai, vienlaikus
par to informējot zemes īpašnieku.

piederošam nekustamam īpašumam
Cieceres ielā 8A, Ciecerē, Skrundas
pagastā, kas sastāv no zemes vienības
un ēkām, uz adresi Cieceres iela 6B,
Ciecere, Skrundas pagasts, Skrundas
novads, LV-3326.
Dome piešķīra pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Liepājas iela 15B,
Skrundā, nosaukumu Liepājas iela 15B,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326;
zemes vienības lietošanas mērķis – 0908
– pārējo sabiedriskās nozīmes objektu
apbūve.

SIA „Skrundas
komunālā
saimniecība”
jautājumi

Dome nolēma norakstīt īres un komunālo maksājumu parādus 3 īrniekiem
Skrundas novadā.
Dome nolēma izbeigt ar 1 personu
noslēgto nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu par telpām Kuldīgas ielā 2,
Skrundā, ar 2015.gada 1.maiju.
Dome nolēma slēgt ar 1 personu par
telpu Kuldīgas ielā 2, Skrundā (kopējā
platība 24.36 m2), telpu nomas līgumu
uz 5 gadiem, nosakot telpu nomas maksu
0.85 EUR/m2 (nulle euro, astoņdesmit
pieci centi) mēnesī bez PVN.
Dome nodeva lietošanā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” pamatlīdzekļus. Pamatlīdzekļu nodošanai lietošanā izveidoja komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja: Skrundas
novada domes priekšsēdētāja Loreta
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Robežniece; komisijas locekļi: galvenā
grāmatvede Gunta Svara, grāmatvede
Inga Flugrāte, SIA „Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekle Guna
Skrebele, SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” galvenais grāmatvedis
Ģirts Bokums.
Dome nolēma jautājumu par SIA
„Skrundas komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu atlikt līdz 28.maija
domes sēdei.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 7 personas dzīvokļu
jautājumu risināšanas reģistrā, 3 personām piešķīra dzīvokli, ar 4 personām
pagarināja dzīvokļa īres līgumus Skrundas novadā, ar 6 personām pārtrauca īres
līguma tiesības uz dzīvokli, 12 personām
anulēja deklarēto dzīvesvietu Skrundas
novadā.

Citi jautājumi

Dome apstiprināja aprūpes mājās pakalpojuma finansēšanu 2015.gadā 75,00
euro (septiņdesmit piecu euro) apmērā
par vienu aprūpējamo mēnesī, kam ar
Skrundas novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” lēmumu ir noteikta
aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamība. Finansējuma avots – sociālai
aizsardzībai paredzētie budžeta līdzekļi.
Dome nolēma neslēgt Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņš” vasarā no 25.06.2015. līdz
31.07.2015.
Informāciju sagatavoja projektu
speciāliste Kristīne Vērdiņa

Pirms 20 gadiem Skrundas estrādē notika
koncerts „Roks pret militārismu”.
Šodien, laikā, kad kā vēl nekad mēs izjūtam savu
patriotismu, savu pārliecību par brīvību, Skrundas
svētku 2015 laikā notiks rokkoncerts „Roks par
brīvību”.
Spēlēs grupa „Colt”, „The Violence of Silence”,
Buks un brigāde, „Bet Bet”, Ivo Fomins ar
grupu, Ainars Virga, Tomass Kleins un Liepājas
ģitāristu lielansamblis.
Ieejas maksa:
Iepriekšpārdošana - 7 Eur
Pasākuma dienā - 10 Eur
Biļetes var iegādāties
www.bilesupardise.lv
un Skrundas bērnu bibliotēkā

Kompensāciju administrēšanas un
administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vadītāja Linda Doriņa,
t.: 29924509

Skrundas jauniešu centra aktivitāšu plāns maijā
9.maijā no pl.11.00 “Indiāņi ienāk
Skrundā!” Brīvprātīgo jauniešu iniciatīva Skrundas svētku laikā - radošās darbnīcas un kopīga izkustēšanās
Izglītības pilsētiņā skvērā aiz Skrundas kultūras nama.
05., 12., 14., 19., 21.maijā no pl.13.00
Skrundas jauniešu centrā radošās pēcpusdienas bērniem.
23.maijā Jauniešu sporta spēles Rudbāržos (pasākuma organizatori Rudbāržu
jauniešu klubiņš un Skrundas jauniešu
centrs). Seko informācijai Skrundas jauniešu centra twitter kontā @SkrundasJ
un Skrundas novada mājaslapā www.
skrundasnovads.lv
18.maijā pl.15.30 Skrundas jauniešu

centrā sarunu klubs “Jaunietis jaunietim”. Tēma - “Mana izvēle”.
No 25.- 29.maijam no pl.15.00 sportiskas aktivitātes āra apstākļos veselības
veicināšanas nolūkos. Seko informācijai
Skrundas jauniešu centra twitter kontā
@SkrundasJ.
13.maijā pl.15.30 „Mācies gatavot!”.
Ikdienas mācīšanās dzīves prasmju ieguvei, neformālā komunikācija savstarpēju
pozitīvu attiecību veidošanai.
25.maijā pl.15.30 saruna par mums
katram svarīgām lietām psiholoģes
K.Makas vadībā.
Ņemot vērā Skrundas jauniešu centra
telpu lielumu, apmeklējot centru dalāmies pa vecuma grupām. Pirmdienās

un trešdienās Skrundas jauniešu centrā
savas aktivitātes īsteno un brīvo laiku
pavada jaunieši vecumā no 13 gadu
vecuma, bet otrdienās un ceturtdienās
centra telpās mīļi gaidīti bērni, lai kopīgi
darbotos radoši. Piektdienās - brīvais
apmeklējums bez vecuma ierobežojuma.
Ja arī tu vēlies aktīvi rosīties, vai pabūt
kopā ar vienaudžiem neformālā vidē,
nāc uz Skrundas jauniešu centru! Ja tev
ir ideja, kas būtu darāms, lai pilnveidotu
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas
Skrundā, nāc uz jauniešu centru Amatnieku ielā 1 2.stāvā (kāp pa stāvajām
trepēm un virzies priecīgu čalu virzienā)!
Īstenosim Tavu ieceri kopā!

Pateicība

Lieldienās Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas (LMSA) Skrundas domubiedru grupa
saņēma dāvinājumu no Sintijas Bernavas. S. Bernava ir nevalstiskās organizācijas, biedrības „DONUM ANIMUS” valdes priekšsēdētāja un tradicionāli ziedo kādai no Skrundas
sabiedriskajām organizācijām, cilvēkiem ar veselības problēmām. Skrundenieki šoreiz tika
pārsteigti ar dažādām dāvaniņām, kosmētiku, kancelejas precēm un uztura bagātinātājiem.
Paldies domubiedru grupas vārdā saka tās pārstāve Vita Eglīte.

SKRUNDA

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA

Bibliotēku ziņas

Skrundas bērnu bibliotēka

18.maijā „Liepziediņi lasa” - grāmatu maiņa Skrundas PII „Liepziediņš”.
29.maijā „Grāmatu risks Skrundā” - starpbibliotēku konkurss Skrundas,
Priedaines, Pelču, Kuldīgas un Rumbas bibliotēku jaunajiem lasītājiem.
No 8. līdz 25.maijam Skrundas bērnu bibliotēkā notiks remontdarbi. Bibliotēka lasītājus gaidīs kultūras nama Saimes istabā. Interneta pakalpojumi
šajā laikā nebūs pieejami.

Raņķu bibliotēka

Maijā kartiņu izstāde 3D tehnikā.

Nīkrāces bibliotēka

No 12.-29.maijam literatūras izstāde - bērnu rakstniekam Mārim Rungulim – 65.
Visu maiju literatūras izstādes „Grāmatas, ko lasītājs iesaka lasītājam” un
„Kā atgūt mieru un harmoniju sevī”.

Rudbāržu bibliotēka

Literatūras izstādes - “Mārim Rungulim-65 “, “Vai esi lasījis?”, “Palīdzi
pats sev!”

Skrundas pilsētas bibliotēka

No 5.-22.maijam Daces Saulgriezes radošo darbu izstāde.
11.maijā pl.17.30 sieviešu klubiņa nodarbība. Tēma - zīda apgleznošana.

NĪKRĀCE

RAŅĶI

RUDBĀRŽI

SKRUNDA
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Skrundas svētki 2015. Programma
Laiks

Vieta

Pasākums

Apraksts

7.maijs
17:00

Raņķu pagasta pārvalde

18:00

Nīkrāces pagasta pārvalde

19:00

Rudbāržu pagasta pārvalde

20:00

Skrundā pie kultūras
nama

12:00

Skrundas kultūras nams

15:00

Skrundas kultūras nama
zāles

17:00

Nīkrāces atpūtas centrs

Skrundas svētku atklāšana
Satikšanās prieks

Atklājam Skrundas novada svētkus un paceļam
Skrundas novada karogus visos novada pagastu
centros.

8. maijs

19:00
No
8.maija

Rudbāržu kultūras nams
Raņku kultūras namā

Skrundas vidusskolas konPiedalās Skrundas vidusskolas interešu izglītības
certs
pulciņu dalībnieki.
Izstāžu atklāšana

Skrundas gleznošanas pulciņa dalībnieku darbu
izstādes un fotogrāfes Ievas Benefeldes izstādes
„... ilgāk par mirkli...” atklāšana.

Koncerts
Ielūdz Edgars Ziņģis...

Skrundas svētkiem un Mātes dienai veltīts
koncerts ar dzejas lasījumiem un Edgara Ziņģa

Alana Perševica fotogrāfiju izstāde
Mani žurnāli

Žurnālu vāki ir kā tādi mazi cilvēku dzīves pieturas punkti - uz tiem viņi smaida, ilgojas, skumst
un dzīvo. Tas rosināja autoru palūkoties sev apkārt
- kas ir viņa dzīves pieturas
punkti jeb viņa žurnāli.

9.maijs
07:00
– 14:00

Kultūras nama skvērs

Mājražotāju un amatnieku
Dažādi amatnieki un mājražotāji no Skrundas
tirgus
novada un citām Latvijas vietām pulcējas uz
Skrundenieku dižandele tirgošanos.

10:00

Visa pilsēta

Pilsētas modināšana
Kopā ar motokluba „Gandri” biedriem modināDiena šeit mums kopā sā- sim pilsētas iedzīvotājus un tās viesus.
kas, izbaudīsim to kā nākas!

11:00

Skvērs aiz kultūras nama

–
14:00

Izglītības pilsētiņa
Dažādi koncerti, izstādes un radošās darbnīcas,
Izzini zināmo nezināmajā ko piedāvā Skrundas novada pašvaldības Izglītības
nodaļa.

10:30
Centrālā skatuve pie apSkrundas centrā ir tā vieta,
Dažādu Skrundas svētku viesu kolektīvu priekš– 14:00 rūpes nama
kur visi vienmēr kopā tiekas nesumi.
11:00

Saldus iela

11:00
Ugunsdzēsēju posteņa
– 14:00 sēta
11:00

Saldus iela

Strītbols

Sacensības strītbola.
Reģistrācija pl.10:30.
(nolikums www.skrundasnovads.lv)

Viss par loku un bultām
Galda spēles
Apstājies un padomā

Iespēja piedalīties galda spēļu turnīros.

Svētku zole

Reģistrācija 10:30
(nolikums www.skrundasnovads.lv)

11:00

Skrundas pulksteņa
skvērs

12:00

Skrundas ev.lut. baznīca

Koncerts
Satikšanās mūzikā

O.Kalpaka iela

Vīru laiks

11:00
– 14:00
13.00

11:00
Pietura pie „Omes” veiun 13:00 kaliņa
14:00

10:00
– 14:00

15:00

16:00

Stadions pretī Alternatīvajam dienas aprūpes centram
Kultūras nama skvērs

Ventas upes krasts

Estrāde

Muzicē ērģelniece Elizabete Hojere no Drēzdenes Vācijā un ansamblis no Peltsamaa Igaunijā

Zemesardzes 45.nodrošinājuma bataljona aktivitātes. Būs iespēja izmēģināt šaušanu un granātu
Izlūkvada paraugdemons- mešanu, kā arī mieloties ar karavīru pusdienām, un
vizināties ar karavīru transportu.
trējumi
Ekskursija
Atpakaļ pagātnē

Gida pavadībā ekskursija uz lokatora pilsētiņu.

Zirgu paraugdemonstrējumi
Jātnieku sporta klubs DEMORA aicina uz zirgu
Zirgi - vienojošais spēks
paraugdemonstrējumiem.
Novadu konkurss
Siera sāļā torte

Biedrība „Siera klubs” un „Latvijas Maiznieku
biedrība” sadarbībā ar Skrundas, Smiltenes, Aglonas novada domēm, Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādi „Kultūra”, kā arī ar Latvijas piena pārstrādes
un maizes ražošanas uzņēmumiem organizē no
Latvijā ražotiem produktiem gatavotu siera sāļo
tortu konkursu.

Laivu parāde
Roks ir dzīvs

Tradicionālais laivu nobrauciens pa Ventu.
Aicinām visus piedalīties jautrajā piedzīvojumā,
kas vieno svētku dalībniekus un viesus (nolikums
www.skrundasnovads.lv).

Rokkoncerts
ROKS PAR BRĪVĪBU

Spēlēs grupa „Colt”, „The Violence of Silence”,
Buks un brigāde, „Bet Bet”, Ivo Fomins ar grupu,
Ainars Virga, Tomass Kleins un Liepājas ģitāristu
lielansamblis.

23:00

Centrālā skatuve pie aprūpes nama

Nakts koncerts
Ieklausies nakts burvībā...

24:00

Skvērs pie kultūras nama

Salūts. Uguns ziedi debesīs,
prieku sirdīs atnesīs.

Kultūras nams

Tautas balle
Spēlēs grupa „Lauku muzikanti”

24:00
– 5:00

Biedrība BANDAVAS STRĒLNIEKI aicina
iemēģināt roku loku šaušanā.

Skrundas ev. lut. baznīcā

Dievkalpojums

Notikumu kalendārs

Skrundā

No 8.maija Skrundas kultūras nama lielajā zālē mākslinieces Iritas Timbras
personālizstāde. Mākslinieces darbi ir veidoti akrila krāsas tehnikā, bet tie top,
punktojot ar zobu bakstāmo vai ķīniešu irbulīti. Irita Timbra ir arī Liepājas mākslinieku radošās apvienības “FonArtGroup”, saīsinājumā “F.A.G.”, biedre.
No 8.maija Skrundas kultūras nama vestibilā Leo Lepes gleznošanas pulciņa
audzēkņu darbu izstāde.
No 8. līdz 22.maijam Skrundas kultūras nama mazajā zālē Ievas Benefeldes
fotogrāfiju izstāde „....ilgāk par mirkli...”. Fotogrāfijas rosina pārdomas par cilvēcei
mūžīgām tēmām, piemēram, sievišķo sūtību, atbildību, savstarpējām attiecībām,
cilvēku vājībām un vēlmi sasniegt arvien vairāk.
8. un 22.maijā no pl. 9.00 AADC telpās pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe
Anita Meiere. Laipni lūdzam darba dienās pieteikties pa t.63321311.
9.maijā pl.11.00 Skrundas svētku laikā skvērā aiz Skrundas kultūras nama „Mana
aptieka” un lauvēns aicina pēc balviņām visus, kas piedalījās bērnu zīmējumu
konkursā “Uzzīmē savu mīļāko spēli!”.
16.maijā pl.18.00 Skrundas kultūras namā modes deju festivāls „Aiziet!”.
23.maijā pl.13.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Ievas Benefeldes fotogrāfiju izstāde „DejotPrieks”.
23.maijā pl.14.00 Skrundas kultūras namā bērnu deju kolektīva „Jautrais dancis” 20 gadu jubilejas koncerts. Koncerta viesi - Saldus BJC bērnu deju kolektīvs
„Sienāzītis” un Lutriņu pamatskolas deju kolektīva studija „Smaidiņi”.
23.maijā būs iespējams veikt redzes pārbaudi (Innovate Optics) un pasūtīt brilles (ArtOptika) Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Pieteikšanās pa t. 29555933
(Sarmīte).
27.maijā pl.19.00 Skrundas kultūras nama lielajā zālē Skrundas kultūras nama
amatierteātra „SAAN” pirmizrāde Kārļa Skalbes „Sirds pasakas”. Režisors - Aldis
Zalgauckis.
6.jūnijā pl.18.00 Skrundas estrādē II Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTS.
Pēc tam zaļumballe. Ieeja – 3.00 EUR.

Raņķos

22.maijā pl.19.00 Raņķos muzeja atklāšana jaunajās telpās.
30.maijā Raņķu Sudmalnieku birzī Skrundas novada amatiermākslas svētki.
„Ar dziesmiņu birzi triecu, ar dancīti laiku vedu”. Pl.17.00 gājiens no pagasta
pārvaldes uz Sudmalnieku birzi, pl.17.30 svinīga svētku atklāšana un koncerts,
pl. 20.00 svētku balle kopā ar grupu „R2” no Ventspils.

Nīkrācē

No 1.-5.jūnijam pl.11.00 Nīkrāces saieta namā skolēnu vasaras brīvlaiks iesāksies ar “Vasaras radošajām darbnīcām”.

Rudbāržos

2.maijā pl.19.00 Rudbāržu k/n Skrundas jauniešu amatierteātra izrāde “Sargeņģelis”.
15.maijā pl.19.00 Rudbāržu k/n “Viss skaistais ceļ mūs spārnos”. Rudbāržu
pagasta pašdarbnieku atskaites koncerta pirmā daļa. 24.maijā pl.16.00 koncerta
otrā daļa.
31.maijā pl.11.00 Rudbāržu pagasta sporta laukumā notiks Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums „Sveika vasara”. Jautrība sitīs augstu
vilni, jo gan dalībnieki, gan skatītāji tiek aicināti uz pasākumu.

Lai rīts pamali krāso
ar gadu bagātības krāsām;
Lai diena gaišumu dod
viedām un rimtām domām;
Lai sirds silst pavasara saulē
un ritina mūžiņa dziju,
Dodot spēku un prieku,
Un vēl laimīti pāris sieku.

Apsveicam mūsu novada simtgadnieci Otīliju Lauvu,
kura jubileju svinēja 28. aprīlī!
Vien Dieva izredzētiem dots tāds spēks un gods - dzīvot pasaulē veselu simtgadi. Lai
stipra veselība un saules pilna katra diena!

Skrundas novada pašvaldība
Aprīļa mēnesī Skrundas novadā piedzimuši - meitenīte Sandija
Skrundā un puisītis Rafaels Jaunmuižā.
Lai veseli un mīlēti mazulīši! Apsveicam vecākus!

Bērnības svētki Skrundas novadā
plānoti 2.augustā pl.12.00
Papildus informācija nākamajā novada
avīzes izdevumā.
Interesēties pa tālruni 25611098
vai e-pastā dace.gravele@skrunda.lv

Ieejas maksa – 3.00 EUR
Galdiņu rezervācija pa t. 28327883; 63331556

10.maijs
11.00

2015.gada 5.maijs

Piedalās Skrundas ev.lut. draudzes ansamblis un
ērģelniece Elizabete Hojere

Informācija: Dita Ņuņēvica (28327883) - svētku informācija, Liene Krūmiņa (29578755) – svētku informācija, Aivita
Emerberga (29570360) - sporta koordinatore, Inga Ezeriete (22470402) - ekskursiju koordinatore,
Aija Zeme (26568403) - amatnieku tirgus koordinatore

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.

Mūžībā pavadīti 4 Skrundas novada iedzīvotāji.
Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati, adrese

Miršanas dati

LAIMDOTA ZVEJA

10.11.1923.
Raiņa iela 3-6, Skrunda

31.03.2015.

ARVĪDS
AĻEKSEJEVS

04.04.1954.
„Dēnišķi”, Nīkrāces pag.,
Skrundas novads

04.04.2015.

ELENA GIRVAITE

28.12.1921.
„Robežnieki”, Nīkrāces pag.,
Skrundas novads

08.04.2015.

JĀNIS LAPSA

08.04.1943.
Dārza iela 5-3, Skrunda

26.04.2015.

