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Mīlot savu valsti un novadu

Labdien, lasītāj!

Nellija Kleinberga, Skrundas
novada pašvaldības
priekšsēdētāja
Nemanot atkal pie durvīm
pieklauvējis rudens, šogad īpaši ilgi
un skaisti ļaujot mums ikvienam
priecāties par lapu skaistumu,
neuztraukties par rudens vētrām
un plašām lietavām.
Pēdējos pāris gadus, atzīmējot
Lāčplēša dienu un svinot Latvijas dzimšanas svētkus, cilvēki ar
lepnumu un mīlestību pie krūtīm
sprauž sarkanbaltsarkanas lentītes.
Šogad šī kustība tika arī īpaši
atbalstīta no mūsu valsts augstākajām
amatpersonām. Ar uzaicinājumu
kopīgi svinēt šo sarkanbaltsarkano lentīšu piespraušanas brīžus,
Aizsardzības ministrija uzrunāja arī
mūsu novadu un tās iedzīvotājus.
Un tā 7.novembrī Skrundas novada
skolās, ciemojoties kuģa P-05 „Skrunda” komandas puišiem, Latvijas
karoga krāsas lentītes tika locītas un
piespraustas pie krūtīm mūsu skolu
skolēniem, skolotājiem, aktīvajiem
pensionāriem. Bija ļoti patīkami
vērot, kā šis mazais un varbūt pat
sākotnēji nenozīmīgais laika mirklis – lentītes piespraušana – skolu
jaunākajiem audzēkņiem izvērtās par
veselu dienas notikumu. Vērojot šīs
darbības, sarunājoties ar skolēniem
un pieaugušajiem, man pašai atmodās
tās puspiemigušās patriotisma jūtas
par savu Latviju, kuras pēdējā gada
laikā aprobežojas vien ar pasaules
presē lasītajiem avīžu virsrakstiem:
„Latvija – Eiropas veiksmes stāsts”,
„Latvija – paraugs ES valstīm” utml.
Kur ir redzami šie veiksmes stāsti
un paraugskolēna cienīga uzvedība,
ja dienu no dienas mūsu valsti (arī
novadu) pamet jaunas ģimenes ar
bērniem, mediķi? Es tos īsti tā arī
neesmu varējusi ieraudzīt. Bet šodien
– 7.novembrī – es patiesi esmu
lepna, ka mums ir tik skaists karogs,
tik zaļa zeme un bērni, kuru acīs
iemirdzas lepnums un pašapziņa
pakāpjas solīti augstāk. Es no sirds
lepojos par tiem jaunajiem puišiem
un vīriem, kuri dienu no dienas sargā
mūsu Tēvzemi uz jūras un sauszemes.
Ja jautāsiet, vai tas lepnums ir šīs
sarkanbaltsarkanās lentītes dēļ? Es
atbildēšu – JĀ. Un varbūt arī Jums,
kuri piespraudīs pie krūtīm un svētku
nedēļas laikā nēsās mūsu karoga
krāsu lentītes ikdienā, šis rudens
drūmums un dzīves skaudrums vairs
nešķitīs bezjēdzīgs? Varbūt, ka mums
katram ir jāsāk ar sevi – uzmundrinot un sapurinot? Varbūt mēs katrs
uz kādu brīdi varam kļūt par mazu
daļiņu Tēvzemes karoga, kurš aicina
pamosties piemigušos. Celieties un
topiet par karogu sev un savai tautai!
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7.novembrī Skrundas novadā
notika sarkanbaltsarkano lentīšu
svētki. Ikvienam interesentam
bija iespēja apliecināt savu patriotismu, salokot lentīti un
piespraužot pie apģērba. Turklāt
to kopā varēja darīt ar patruļkuģa
P05”Skrunda” komandas puišiem,
kuri iepazīstināja arī ar kuģa darbu
ikdienā.
Pie sirds
„Spraužam kreisajā pusē- pie
sirds,” tā skolēnus pamāca kuģa
P05 „Skrunda” puiši. Tik plaša
tikšanās ar Skrundas novada skolu
jaunatni viņiem ir pirmo reizi. Uz
Skrundas, Nīkrāces un Rudbāržu
skolām atvestās lentītes kopīgi tiek
sagatavotas piespraušanai un tad arī
atrod vietu pie apģērba. Ne viens vien
no skolēniem atzīst, ka lentīti valkās
līdz pat valsts dzimšanas dienai, tā
apliecinot savu mīlestību Latvijai.
„Parādīt, ka mēs atzīmējam šo dienu,
ka mums tas ir svarīgi. Es ļoti mīlu
Latviju un Rudbāržus,” tā atzīstas
O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas
skolniece Annija Elizabete Meija.
Tikt pie savas lentītes un dzirdēt kuģa

Iepazīst glābšanas

Kuģa P05 “Skrunda“ komandas puiši skolēniem māca locīt sarkanbaltsarkanās lentītes.
pārstāvju stāstu bija iespēja ne tikai
Pasākumu kopā ar kuģa komandu apmeklēt kuģi klātienē. Kuģa koskolēniem, bet ikvienam interesen- un LR Aizsardzības ministriju rīkoja mandieris kapteiņleitnants Nauris
tam, kurš atnāca uz Skrundas kultūras kuģa krustmāte Nellija Kleinberga. Lakševics atzina, ka no sadarbības ar
namu. Komanda viesojās arī Valtaiķu „Mērķis ir šajās dienās iepazīstināt Skrundas novada ļaudīm gūst plašāku
pansionātā.
skolu jaunatni un arī sabiedrību ar redzesloku.
Sargāt un glābt
to, ko tad dara mūsu Jūras spēki Sadarbojas regulāri
un konkrēti ar kuģa P05 „Skrunda”
Aptuveni pusotra gada laikā, kopš
mērķiem, uzdevumiem, darbību, kuģis ieguvis krustmāti Skrundā,
virzieniem, kuģa komandu. Arī sadarbības pasākumi notiek bieži.
mudinu šai laikā cilvēkus pārdomāt, Piemēram, uz kuģa klāja viesojušies
ko nozīmē vārds patriotisms, cik ļaudis no novada, savukārt komandas
mēs esam lieli patrioti valstij, savam puiši palīdzējuši labiekārtot Skrundas
novadam,” sacīja N.Kleinberga. Lai pulksteņa apkārtni. Novada svētku
parādītu, kāds tad vizuāli izskatās tradicionālais laivu nobrauciens vairs
kuģis, puišiem līdzi bija tā ma- nav iedomājams bez kuģa komandas.
kets. Stāstījums tika ilustrēts ar Arī šis pasākums- neilgu laiku pirms
filmiņu par kuģa ikdienas darbu. Latvijas svētkiem izgatavot kopīgi
Skolēniem vislabāk patika brīdis, lentītes un iepazīstināt ar kuģi- kļūšot
kad paši varēja izmēģināt glābšanas par tradīciju.
ekipējumu. Kuģa pārstāvji lūdza arī
Teksts- Ieva Benefelde
par dzirdēto sagatavot atstāstījumu.
aprīkojumu.
Labākajiem autoriem būs iespēja
Foto- Sandris Kuzmickis

Latvijas dzimšanas dienai veltītie pasākumi Skrundas novadā
15.novembrī pl.16.00 Rudbāržu
bērnu un jauniešu centrā būs
apskatāma bērnu zīmējumu izstāde,
bērni savas zināšanas varēs pārbaudīt
erudīcijas spēlē ,,Ko es zinu par
Latviju?” Pasākums veltīts Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai.
16.novembrī pl.20.00
Nīkrāces atpūtas centrā Latvijas
proklamēšanas gadadienai veltīts
svinīgs pasākums “Šī ir mana Latvija”. Līdzi ņemt svecīti kopējam
gaismas ceļam. Nebūsim savās
domās vieni, iznesīsim gaismu ielās!
Pl.22.00 balle kopā ar muzikantu Jāni
Narkevicu. Ieejas maksa - Ls2.-.
16.novembrī pl.18.00 pie Raņķu
“Sākumskolas” pasākums “Gaismaatmiņām, nākotnei un sirds sltumam”.
Pasākumā piedalīsies vīru vokālais
ansamblis “Vecie zēni”. Katrs varēs
savu sveces liesmiņu pievienot latvju
rakstu zīmēm.
17.novembrī pl.18.00 Skrundas
kultūras namā Skrundas novada
domes Goda balvu un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts „Lai ir gaiša
pasaulīte, mīļās Māras izauklēta”.
Pl.22.00 balle kopā ar grupu Nakts
Ziņa. Ieeja- Ls 2.00.
18.novembrī Skrundā „Labo
domu laiks”. 17.00 – 17.45 iedegsim sveces! Aicinām iedzīvotājus
visās Skrundas ielās, pie savām
mājām, baznīcas kalnā, māju, iestāžu
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un uzņēmumu logos aizdegt sveces. Darīsim mūsu pilsētu gaišu ar
domām un sveces liesmu! Pl.18.00
pulcēsimies pie Skrundas kultūras
nama, lai kopā ar koriem skandētu
dziesmas Latvijai! Pl.18.30 vēlējumu
gaisma Skrundas debesīs! Aicinām
iedzīvotājus kultūras nama skvērā
debesīs palaist gaismas lukturus!
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Lukturus iespējams iegādāties veikalā
Elvi.
18.novembrī Rudbāržos svinēsim
Latvijas dzimšanas dienu: 17.00
Rudbāržu kultūras nama zālē koncertuzvedums “Dzīves varavīksnes
loki”. Koncertā piedalās Rudbāržu
amatierteātris, folkloras kopa
“Kamenīte”, Rudbāržu mazie dejotāji
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un dziedātāji, kā arī jauniešu deju
kolektīva „ Tikai tā” dejotāji no Skrundas. 18.00 iededzināsim sveces
par godu Latvijas dzimšanas dienai. 19.00 pie O. Kalpaka Rudbāržu
pamatskolas salūts. 21.00 Rudbāržu
pagasta sporta zālē balle kopā ar Juri
no Džūkstes. Ieeja- Ls 2.-.
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Jauni WI-FI punkti
Skrundā
Nesen Skrundā izveidoti četri
jauni „Lattelecom” bezvadu interneta jeb WI-FI piekļuves punkti
– Kultūras namā (Lielā iela 1a),
Skrundas vidusskolā (Liepājas iela
12), Skrundas mūzikas skolā (Lielā
iela 4) un autoostā (Liepājas iela 15).
Jau iepriekš „Lattelecom” bezvadu
internets bija pieejams Raiņa ielā 10,
Ventas ielā 16, Liepājas ielā 1, Saldus
ielā 2, Kuldīgas ielā 4 un degvielas
uzpildes stacijā. Publiskais bezvadu
internets ir alternatīva mobilajam
internetam, kas piedāvā fiksētajam
internetam līdzvērtīgu datu pārraides
ātrumu. Turklāt, tieši tāpat kā fiksētā
interneta pieslēgumam, bezvadu
interneta izmantošanai nav nekādu
datu apjoma ierobežojumu. Sīkāka
informācija par bezvadu interneta
abonēšanu un lietošanu pieejama
www.wifi.lv.

Anulē ciema
statusu
Jaunā Skrundas novada teritorijas
plānojuma (2014.-2025.gadam)
izstrādes dēļ Skrundas novadā tiek
anulēti ciema statusi vairākiem ciemiem: Nīkrāces pagastā- Vormsāte,
Maznīkrāce, Nīkrāce, Bērzkrogs,
Rogas, Līce, Alturpe un Tukums.
Skrundas pagastā- Vēršmuiža, Savenieki, Pumpuri, Plostnieki, Videnieki,
Niedre un Bračas. Rudbāržu pagastāBirži, Internātskola, Jaunsieksāte,
Kandeļi, Kokapuze, Laukmuiža,
Ļūdikas, Marijas muiža, Pansionāts,
Pelči, Vecsieksāte, Vidsmuiža un
Zaļumi. Raņķu pagastā- Līdumnieki.
Sīkāka informācija pie zemes lietu
speciālista Normunda Danenberga
(t.63350464).

“Curonica” iegūst
finansējumu
Biedrība ‘’Curonica” ieguvusi
finansējumu Ls 4338,72 no Lauku atbalsta dienesta mobilās amatniecības
darbnīcas izveidei Skrundas novadā.
Pēc projekta īstenošanas būs
iespējams brīvdabas pasākumos
darboties keramikas, gleznošanas,
tapošanas, aušanas darbnīcās. Projektu atbalsta Skrundas novada
pašvaldība. Projekts jārealizē līdz
2013. gada 30. jūnijam.

Skrundā darbu
atsāk zupas virtuve
Novembrī Skrundā darbu atsāk
zupas virtuve. Izdales vieta-Skrundas
P/A ”Sociālais dienests”, pagrabstāvs.
Zupa tiks dalīta pirmdienās,
trešdienās, piektdienās no pl.13.0014.00. Par zupas saņemšanas kārtību
interesēties pie P/A „Sociālais dienests” darbiniekiem.

Izsolīs nekustamo
īpašumu
Skrundas novada pašvaldība,
pamatojoties uz 25.10.2012. domes
lēmumu (prot. 14, 4.§), organizē
nekustamā īpašuma izsoli Oskara
Kalpaka ielā 11A, Skrundā, Skrundas novadā. Izsoles vieta un laiks03.12.2012. pl.10.00, Skrundā, Raiņa
ielā 11. Izsoles dalībnieku reģistrācija
līdz 30.11.2012. pl.14.00. Nekustamā
īpašuma izsoles samazinātā cena3120.00 LVL. Izsoles veids- mutiska
izsole ar augšupejošu soli.
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Skrundas novada pašvaldība 17.novembrī
pl.18.00 Skrundas kultūras namā Latvijas
Republikas proklamēšanas 94. gadadienai
veltītajā sarīkojumā
pasniegs apbalvojumus
Ar Goda balvu apbalvos:
Ligitu un Arvi ŠTEINBERGUS, SIA „Anderson Baltic”
līdzīpašniekus – par ieguldījumu Skrundas muižas
atjaunošanā, Skrundas vārda popularizēšanā, kultūras
un sabiedrisko pasākumu organizēšanā un atbalstīšanā,
vēsturnieka Artura Heniņa grāmatas izdošanā,
Rutu SAMSONOVU, suņu apmācības instruktori – par
radošu darbu suņu apmācībā un sacensību organizēšanā,
Skrundas novada vārda popularizēšanu,
Āriju Gunitu OLIŅU, Skrundas vidusskolas bioloģijas
skolotāju – par mūža ieguldījumu pedagoģijā (50 darba
gadi),
Marutu BRIZGU, p/i „Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centrs” direktori – par iejūtību, sapratni un
mērķtiecību, veicot veco ļaužu aprūpes o r g a n i z ē š a n u
Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā.
Pateicības rakstu pasniegs:
Litai ŠĪMANEI, aprūpētājai – par iejūtīgu un teicamu darbu
līdzcilvēku aprūpē,
Janai KOZJURAI, Skrundas vidusskolas latviešu valodas
un literatūras skolotājai – par izciliem sasniegumiem latviešu
valodas, literatūras apmācībā Skrundas vidusskolā un
teicamiem centralizēto eksāmenu rezultātiem 2011./2012.
mācību gadā,
Mārtiņam LINDEM, VUGD Kurzemes reģiona brigādes
Kuldīgas daļas vada komandierim – par aktīvu darbību
Skrundas novada kultūras pasākumos, radošām idejām un
atbildību, iesaistoties kultūras aktivitāšu organizēšanā,
Inesei BLŪMAI, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes
„Liepziediņš” saimniecības pārzinei – par atbildīgu un
profesionālu darba pienākumu pildīšanu Skrundas
pirmsskolas izglītības iestādē „Liepziediņš”, radošu pieeju
teritorijas labiekārtošanā,
Silvijai PULKSTENEI, Kurzemes reģionālā centra Skrundas
Neatliekamās medicīniskās palīdzības vecākā ārsta
palīdzei – par teicamu un ilggadēju darbu neatliekamajā
medicīniskajā palīdzībā Skrundā un Skrundas novadā,
Aivaram SEBEŽAM, SIA „Pinsdrup Latvia” darbu vadītājam
– par sapratni un atbalstu, radot darba vietas un sociāli
pievilcīgu darba vidi Skrundas novada iedzīvotājiem SIA
„Pinsdrup Latvia”,
Helmutam KALNIŅAM, brīvdienu mājas „Gāznieki”
saimniekam – par ilggadēju profesionālo aktiermākslas
zināšanu un sava laika ieguldījumu Skrundas novada
pasākumu veidošanā,
Uģim JANSONAM, SIA „METSA FOREST LATVIA”
mežistrādes meistaram – par brīvprātīgu jauniešu
iesaistīšanu galda tenisa spēlē un aktīvu dalību sporta
pasākumos,
Dzidrai VJAKSAI, pensionārei – par aktīvu darbību
Skrundas kultūras dzīvē, iesaistīšanos p a s ā k u m u
organizēšanā, Skrundas vārda popularizēšanu,
Veltai MELBĀRDEI, pensionārei – par nesavtīgu
palīdzību un līdzjūtību grūtībās nonākušiem līdzcilvēkiem,
par finansiālu atbalstu Rudbāržu baznīcas apkārtnes
labiekārtošanā,
Ausmai KALNIŅAI, pensionārei – par atsaucību un
izpalīdzību zupas virtuves organizēšanā Rudbāržos, aktīvu
dalību sabiedrisku pasākumu organizēšanā,
„BRINIDA”, Nīkrāces amatieru teātrim – par radošu kultūras
dzīves dažādošanu Skrundas novadā un ārpus novada
teritorijas,
Dainai ĀBELEI, Skrundas alternatīvās aprūpes dienas
centra vadītājai – par aktīvu un mērķtiecīgu Skrundas
alternatīvās aprūpes dienas centra darbības organizēšanu,
Dzintaram KNOPKENAM, SIA „Užuļi” īpašniekam – par
nesavtīgu palīdzību darbaspēka organizēšanā, brīvprātīgi
veicot darbus Nīkrāces pagasta kapsētu sakārtošanā,
Dacei BRAUNAI, Raņķu pakalpojumu pārvaldes apkopējai
– par radošu pieeju Raņķu pagasta pārvaldes apkārtnes
labiekārtošanā,
Ritai BRŪDEREI, ģimenes ārstei – par ilggadēju ieguldījumu
Raņķu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē.
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA „Skrundas komunālā saimniecība” informē, ka Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/
APIA/CFLA/047/015) ietvaros 2012.gada 15.oktobrī ir noslēgts būvdarbu iepirkuma līgums Nr.SKS 2012/05/ERAF „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros” ar SIA
„Grobiņas SPMK” (reģ. Nr. 42103005771, adrese: M. Namiķa iela 19A,
Grobiņa, Grobiņas novads, LV – 3430). Līguma izpildes termiņš – 2013.gada
1.jūlijs. Līguma summa – 221 291,85 LVL bez PVN.
Būvdarbu līguma ietvaros tiks veikti šādi Kušaiņu ciema ūdenssaimniecības
infrastruktūras uzlabošanas darbi:
•Izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija ar ražību 7,50 m3/h, tostarp
rekonstruēta esošā ēka, uzstādīti divi hidrofori un iegādāts pārnēsājamais
ģenerators (8 kW);
•Izbūvēta jauna artēziskā aka (nepieciešamais debits 2,00 l/s);
•Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Q=35 m3/dnn);
•Rekonstruēta esošā artēziskā aka;
•Tamponēts neizmantojams urbums;
•Rekonstruēts ūdensapgādes tīkls 1082,46 m garumā;
•Paplašināts ūdensapgādes tīkls 145,26 m garumā;
•Rekonstruēts sadzīves kanalizācijas pašteces tīkls 260,71 m garumā;
•Izbūvētas kanalizācijas sūkņu stacijas (Q=2,31 l/s un Q=4,38 l/s);
•Izbūvēts kanalizācijas spiedvads jaunās kanalizācijas sūkņu stacijas
savienošanai ar novadošajiem kanalizācijas tīkliem – 120,21 m.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 240 777,80 LVL, no tām ERAF
līdzfinansējums ir 85% apmērā, bet SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
nodrošina pārējo finansējuma daļu attiecināmo izmaksu segšanai.
Kontaktpersona: SIA „Skrundas komunālā saimniecība”
valdes loceklis Aivars Rudzroga. Telefons: 63331258, fakss: 63331526

Skrundas sagša
sāks ceļu pie lasītāja

Pavisam drīz Artura Heniņa grāmata „Skrundas sagša” sāks ceļu
pie saviem lasītājiem. Pirmie to varēs novērtēt Skrundas novada
Goda balvas saņēmēji. Grāmata ir eseju krājums par Skrundu, Skrundas
novadu, tā cilvēkiem. Aprakstīti gan Latvijā pazīstami skrundenieki, gan
vietējie ļaudis. Autors pievēršas arī Skrundas reālijām – kūdras fabrikai,
vidusskolai, kultūras namam, operetei utt. un notikumiem, kas veidojuši
Skrundu. Autors Arturs Heniņš saka: “Skrundas mūžs ir tik dižens, ka nav
ietverams vienas grāmatas vākos vien, lai arī cik bieza tā būtu. To pētīt
un aprakstīt pietiks vielas ne vienai vien entuziastu paaudzei. Latvijas
Valsts vēstures arhīvā ir simtiem dokumentu mapju, kuras nav atšņorējis
neviens vēstures pētnieks. Par to liecina tas, ka šiem dokumentu saiņiem
ir tīri pavaddokumenti jeb pases. Tajos neviens pētnieks nav atstājis savas
piezīmes par to caurlūkošanu vai izmantošanu. Tās gluži kā princesīte
Stikla kalnā guļ savu mūža miegu un gaida modinātāju.”
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2012.gada 25.oktobra domes sēde
Administratīvie
jautājumi

Dome nolēma piešķirt biedrības
„Ventas krasti” projektam „Triju
paaudžu tikšanās vieta Skrundā”
papildus finansējumu Ls 206.46
no novada kultūras pasākumiem
paredzētajiem līdzekļiem.
Dome nolēma piedalīties
individuālā projekta īstenošanā Latvijas – Šveices sadarbības programmā
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs”, uzlabojot infrastruktūru
pašvaldībai piederošā ēkā Rudbāržu
internātpamatskolā - rehabilitācijas
centrā, un apstiprināja projekta
plānotās ugunsaizsardzības sistēmu
uzstādīšanas kopējās izmaksas
LVL 16 885.90, kur pašvaldības
līdzfinansējums ir LVL 1 688.59
apmērā, kas ir 10% no projekta
kopējām izmaksām.
Dome nolēma izslēgt dzīvojamo
māju O. Kalpaka ielā 11A, Skrundā,
no deleģēšanas līguma ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 9/2012 „Par kārtību, kādā
izvietojamas ielu un laukumu nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes
Skrundas novadā”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10/2012 „Par Skrundas
novada simboliku”.
Dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 11/2012 „Par pašvaldības
nodevām Skrundas novadā”.
Dome izdarīja grozījumus Skrundas novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Skrundas
novada pašvaldība aprēķina un
sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai un valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām
izmaksām”
Dome apstiprināja pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijas
sēdes protokolu Nr. 11 no 22.10.2011.
un apstiprināja pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas sēdes protokolu Nr. 12 no 22.10.2011.
Dome nolēma izslēgt Mārci
Jaunarāju no Skrundas novada
pašvaldības dzīvokļu komisijas
sastāva un ievēlēt Rihardu Brūveri
par dzīvokļu komisijas locekli. Pēc
izdarītajām izmaiņām Skrundas
novada pašvaldības dzīvokļu komisijas
sastāvs ir šāds:
Inga Freimane – komisijas
priekšsēdētāja, Anda Vītola – komisijas priekšsēdētājas vietniece, Dzintra
Veģe – komisijas locekle, Eva Pole
– komisijas locekle, Aldona Zīdere –
komisijas locekle, Benita Lielāmere
– komisijas locekle, Rihards Brūveris
– komisijas loceklis.
Dome izdarīja izmaiņas Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu
komisijas sastāvā, ievēlot būvvaldes
vadītāju Kasparu Dzeni par komisijas locekli. Pēc veiktajām izmaiņām
Iepirkumu komisijas sastāvs ir šāds:
priekšsēdētājs Guntis Putniņš –
pašvaldības izpilddirektors, locekļi:
Benita Lielāmere – Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja, Guntars
Stepiņš – SIA „Skrundas komunālā
saimniecība” ūdenssaimniecības
tehniskais speciālists, Aldona Zīdere
– deputāte, Dace Buķele – tehniskā
sekretāre,
Kaspars Dzenis
– būvvaldes vadītājs.

Nekustamā
īpašuma jautājumi

Dome nolēma pārdot izsolē ar

augšupejošu soli nekustamo īpašumu
– Oskara Kalpaka ielā 11A, Skrundā,
par samazināto cenu Ls 3120.00.
Dome izbeidza telpu Nr. 1, 5, 6, 7,
8, 9 (kopējā platība 90.3 m2) Raiņa
ielā 13, Skrundā, nomas līguma
darbību ar Skrundas profesionālo
vidusskolu ar 31.10.2012.,
Dome iznomās 3 pirmsskolas
izglītības skolotājām uz laiku līdz
31.05.2013. telpas Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš”,
Saldus ielā 15, interešu izglītības
pulciņu nodarbību vadīšanai,
noslēdzot telpu nomas līgumu un
nosakot nomas maksu Ls 0.67 par
vienu stundu + PVN.
Dome uz pieciem gadiem iznomās
personai Skrundā pašvaldības garāžu
35.36 m2 platībā, nosakot telpu
nomas maksu Ls 0.20/m2 mēnesī
(plus PVN).
Dome sadalīja telpu grupu Skrundas novada pašvaldībai piederošā
dzīvojamā mājā Cieceres ielā 2,
Ciecerē, Skrundas pagastā, piešķirot
šīm telpām adreses. Dome sadalīja
saimniecību ”Mazliepnieki” Nīkrāces
pagastā un atdalāmam zemes gabalam 8 ha platībā piešķīra nosaukumu „Liepnieki”, Nīkrāces pagasts,
Skrundas novads. Zemes gabala
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.
Dome noteica, ka nepieciešams
izstrādāt nekustamo īpašumu
„Vecausekļi” Nīkrāces pagastā un
„Smiltnieki” Raņķu pagastā zemes
ierīcības projektu zemes gabalu
sadalīšana dēļ.
Dome izmainīja zemes gabaliem
„Dižirbes” Raņķu pagastā 7.5 ha
platībā un 5.5 ha platībā, lietošanas
mērķi no vienģimeņu divģimeņu

dzīvojamo māju apbūves uz zemi, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Dome samazināja personai samaksu par īpašumā piešķirto zemi „Grabji”
Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā,
12.31 ha platībā sekojošā apmērā: par
laiku no zemes piešķiršanas lietošanā
- 2% apmērā par katru gadu (lietošanā
no 12.11.2001., 11 gadi), kopā 22%
no zemes kadastrālās vērtības.
Dome ieskaitīja pašvaldībai
piekritīgās zemēs vairākus zemes
gabalus Skrundā. Zemes gabalam
0.0603 ha platībā piešķīra nosaukumu
Bānīša iela 2A, Skrunda, Skrundas
novads. Zemes gabala lietošanas
mērķis– dzīvojamo māju apbūve.
Zemes gabalam 0.3322 ha platībā
piešķīra nosaukumu Ganību iela 1,
Skrunda, Skrundas novads, LV-3326.
Zemes gabala lietošanas mērķis –
dzīvojamo māju apbūve. Zemes
gabalam 2.3371 ha platībā piešķīra
nosaukumu „Eglaine”, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326. Zemes
gabala lietošanas mērķis – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.
Dome sadalīja saimniecību ”Kānes”
Raņķu pagastā un atdalāmam zemes
gabalam 7.4 ha platībā piešķīra jaunu
nosaukumu „Ūdri”, Raņķu pagasts,
Skrundas novads, LV-3323. Zemes
gabala lietošanas mērķis –zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dome piešķīra adreses 7 nekustamajiem īpašumiem Skrundas novadā.
Dome atsavināja vairākus nekustamos īpašumus Skrundā: zemi Liepājas
ielā 15A 0.2157 ha platībā, būves
Liepājas ielā 15A, autostacijas ēku un
autostacijas peronu, ieguldot tos SIA
“Skrundas komunālā saimniecība“

pamatkapitālā par kopējo summu
Ls 43 000.
Dome precizēja platību zemes
gabalam Skrundā „Purva mežs” uz
117.00 ha un apstiprināja zemes
gabala robežu skici.
Dome pagarināja ar Skrundas
profesionālo vidusskolu telpu
Skrundā, Lielā ielā 1A, nomas
līgumu līdz 31.10.2015., nemainot iepriekšējā telpu nomas līguma
nosacījumus.

Dzīvokļu jautājumi

Dome uzņēma 1 personu Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personu, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispirms.
Dome uzņēma 4 personas Skrundas novadā dzīvokļu jautājumu
risināšanas reģistrā kā personas, kas
ar dzīvojamo platību nodrošināma
vispārējā kārtībā.
Dome piešķīra dzīvokli 1 personai
Skrundas novadā, slēdzot īres
līgumu uz vienu gadu.
Dome izbeidza 1 personai īres
tiesības uz dzīvokli Skrundas novadā
ar 01.11.2012.
Dome anulēja 2 personām Skrundas novadā deklarēto dzīvesvietu.

Citi jautājumi

Dome apstiprināja Skrundas
novada pedagoģisko darbinieku
metodisko apvienību vadītāju
sarakstu 2012./2013. mācību
gadā. Finansējuma avots – valsts
mērķdotācijas vispārizglītojošo skolu
pedagogiem.
Informāciju sagatavoja
Kristīne Vērdiņa

Būvvaldē oktobra mēnesī lemtais

Lauksaimniekiem
Lauku atbalsta dienests uzsāk platību maksājumu avansu
izmaksu
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis platību maksājumu
(t.sk. vienotā platību maksājuma (VPM) un mazāk labvēlīgo
apvidu atbalsta (MLA)) avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri
ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus. Novembrī tiks
uzsākta bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu
izmaksa.
Lauksaimnieki saņem VPM avansu 50 % apjomā, kas ir 29.63 lati
par hektāru.
Savukārt MLA atbalsta avanss tiks maksāts 70 % apmērā
jeb 12.24, 19.57 vai 28.40 lati par hektāru atkarībā no MLA
kategorijas.
BLA avanss tiks maksāts 70 % apmērā no konkrētās BLA likmes.
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību
avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas
visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu
apmaksas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte,
deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek
konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana.

Objekta nosaukums un adrese

Pasūtītājs

Lēmums

Būvniecības pieteikumi
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas
būvniecība „Ineses”, Videnieki, Skrundas pagastā,
Skrundas novadā

Jeļena
Grube

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Lielā iela 7,Smilgas,
Raņķu pagastā, Skrundas novadā

Irita
Izdot plānošanas un
Bolsunovska arhitektūras uzdevumu

Saimniecības ēkas būvniecība “Kārlēni”, Rudbāržu
pagastā, Skrundas novadā

Juris
Neimanis

Izdot plānošanas un
arhitektūras uzdevumu

Kūts rekonstrukcija par dzīvnieku novietni un
lauksaimniecības tehnikas novietni un trīs aitu novietņu
būvniecība „Piensaimniecības muzejs”, Sieksātē,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

SIA
„Kalmuižas
viesnīca”

Akceptēt būvprojekta
izmaiņas

Nīkrāces pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija

Nīkrāces
pamatskola

Akceptēt apliecinājuma karti

Skrundas vidusskolas fasādes vienkāršotā renovācija

Skrundas
vidusskola

Akceptēt apliecinājuma karti

Būvprojekti

Atgādinājums
PVTM par zīdītājgovīm var iesniegt līdz š.g. 15. novembrim

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2012 „Grozījumi 2009.gada 22.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.8/2009 „SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Aicina uz semināru lopkopībā
Latvijas Lauku konsultāciju centra (LLKC) Kuldīgas nodaļa
organizē izglītojošo semināru lopkopībā. Šoreiz uzmanība
tiks vērsta uz teļu audzēšanu. Zinoši speciālisti- zooinženiere
Indra Eihvalde un veterinārārsts Olārs Obodņikovs- dalīsies
pieredzē veiksmīgā teliņu izaudzēšanā līdz augstražīgai govij.
Seminārs paredzēts triju dienu garumā. 14.un 22. novembrī,
Kuldīgā Pilsētas laukumā 2, 2. stāva zālē, 27. novembrī SIA
“Renda” piena fermā. Semināra sākums visās dienās pl.10.00. Ar
programmu tuvāk var iepazīties mājas lapā www.laukutikls.lv vai
LLKC Kuldīgas nodaļas birojā, Pilsētas laukumā 4-106. Lūgums
interesentiem semināram pieteikties iepriekš elektroniski minētajā
mājas lapā pa tālruņiem 29118502, 63323448, e-pastā arija.
rudlapa@llkc.lv vai personīgi LLKC Kuldīgas nodaļas birojā.

Izdarīt Skrundas novada
pašvaldības 2009. gada 22. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 8/2009
„Skrundas novada pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:
„finanšu komiteju 12 locekļu
sastāvā;”
2. Svītrot 5.10., 5.11., 5.16., 5.25.
punktus.
3. Izteikt 5.24. punktu šādā
redakcijā:
„Jaunmuižas pamatskolas Raņķu
pirmsskolas grupa;”
4. Papildināt saistošos noteikumus
ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
„Struktūrvienības, kas pilda valsts
deleģētās funkcijas:
5.11. dzimtsarakstu nodaļa;

Konsultēs lauksaimniekus
Informējam, ka katra mēneša pirmajā pirmdienā Skrundas
novada pašvaldībā no pl.10.00-12.00 apmeklētājus pieņems
LLKC Kuldīgas nodaļas uzņēmēju konsultante Ārija Rudlapa.
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5.12. būvvalde;
5.13. bāriņtiesa.
5. Papildināt 11.1. punktu ar 11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„ceļu fonda komisija”.
6. Izveidot 11.1.12. punktu
„pašvaldības dzīvojamā fonda
apsaimniekošanas komisiju.”.
7. Izteikt 13.6. punktu šādā
redakcijā:
„pieņem darbā un atbrīvo no
darba pašvaldības administrācijas
darbiniekus;”
8. Svītrot 16.1. punktu.
9. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
„Domes priekšsēdētājs, kā arī
izpilddirektors un citi pašvaldības
administrācijas darbinieki saņem
atlīdzību par savu pienākumu

NĪKRĀCE
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pildīšanu saskaņā ar „Nolikums
par atlīdzību Skrundas novada
pašvaldībā”.”.
10. Izteikt 54. punktu šādā
redakcijā:
„Domes kārtējās sēdes notiek katra
mēneša ceturtās nedēļas ceturtdienā,
plkst. 1000. Deputātiem savstarpēji
vienojoties, domes sēžu norises laiki
var tikt mainīti.”
11. Izveidot 102.4. apakšpunktu
„pašvaldības policija.”
12. Izteikt pielikumus Nr. 1, Nr. 2,
Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 šādā
redakcijā.

RUDBĀRŽI

Skrundas novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja
N.Kleinberga
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SKRUNDAS NOVADS
Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra
(AADC) aktualitātes novembrī
www.skrundasnovads.lv

Pirmdienās pl.13.00 Nīkrāces saieta namā notiek grupu nodarbības vecākiem. Nodarbības vada psiholoģe Inga
Pumpuriņa un speciālā pedagoģe Daina Ābele.
Trešdienās
Pl.12.00 AADC notiek bezmaksas novusa nodarbības Birutas Ventnieces vadībā.
Pl.14.00 AADC notiek bezmaksas mūzikas nodarbības senioriem Māra Ošenieka vadībā.
Pl.17.30 AADC notiek bezmaksas pērļošanas nodarbības Emīlijas Seklītes vadībā.
Piektdienās
Pl.16.30 Veselīga uztura kluba nodarbības vada Evita Cēre.
16.00-18.00 darbojas bezmaksas Atkarību kabinets- soc. darbiniece Rita Goldmane.
Atkarību kabineta sociālā darbininiece aicina pieteikties interesentus bezmaksas individuālajām konsultācijām un
grupu nodarbībām līdzatkarīgajiem (t.29657347).
Darba dienās 8.00-12.00 AADC veļas mazgāšana Ls 1.00, duša Ls 0.70.
7.novembrī plkst.18.00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks pirmā no 10 BEA-bērnu emocionālās
audzināšanas nodarbībām vecākiem, kuru aprūpē ir bērni līdz 7 gadu vecumam. Nodarbības vadīs skolas un ģimenes
psiholoģe Sarmīte Štāle.
No 12.novembra pirmdienās un trešdienās no pl.14.00 AADC darbosies trenažieru zāle. Maksas nodarbības
un instruktāžu vadīs sporta skolotāja Aldute Selderiņa. Pieteikšanās pēcpusdienās pa t. 26021272. Invalīdiem un
pensionāriem pēc apgūtas instruktāžas un nodarbībām sporta skolotājas vadībā būs iespējams patstāvīgi un bez maksas
izmantot trenažieru zāli darba dienās 9.00-12.00, iepriekš piesakoties pa t.63321311.
17.novembrī 8.00-17.00 AADC par samaksu veiks pēdu aprūpi podoloģe Anita Meiere. Pieteikšanās pa t.63321311.
29.novembrī pl.10.00 Skrundas k/n “Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra” ergoterapeite Maija Neilande sadarbībā
ar AADC sniegs informāciju par valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām
(pārvietošanās palīglīdzekļu, pašaprūpes palīglīdzekļu, ortožu, protēžu, ortopēdisko apavu saņemšanu).
8.decembrī 12.00- 18.00 un 9. decembrī 10.00- 18.00 AADC aicina uz semināru „Metaforiskās asociatīvās kārtisOH CARDS”. Metodikas autors- psihologs MA. Moritz Egetmeiers (Vācija). Metaforiskajām, asociatīvajām kārtīm
ir vairāk nekā 20 gadu vēsture. Pateicoties to veidotājam Moritzam Egetmeieram, tās plaši izplatītas visā pasaulē. Oh
cards – projektīvās kārtis ir efektīvs terapeitiskais instruments, kas palīdz nokļūt līdz cilvēka bezapziņai. Papildus
kārtis der gan apmācības procesam, gan arī izklaidei. Metaforiskās asociatīvās kārtis der bērnu-vecāku un dzīvesbiedru
attiecību problēmu risināšanai, saskarsmei kolektīvos, konfliktu atklāšanai un risināšanai, personiskai izaugsmei - un
tas vēl nav pilns jomu uzskaitījums, kur šo kāršu izmantošana var izrādīties ievērojami efektīva. Ar to palīdzību var
vērsties pie iztēles, fantāzijas un asociāciju plūsmas. Semināra apmeklēšana būs ne tikai jaunas metodikas apguve, bet
arī divu dienu personiskās izaugsmes process. Maksa par abām dienām- Ls 17.00. Semināru vadīs: Rita Strautmanepsihoterapeite, geštaltterapeite, psiholoģe, psiholoģisko, psihoterapeitisko grupu un personības izaugsmes treniņu
vadītāja. Lai pieteiktos, zvani: 633321311, 29407389 vai raksti: daina.abele@skrunda.lv
12.decembrī pl.16.00 Skrundas k/n notiks NVO un brīvprātīgā darba veicēju pasākums.

Būs iespēja pieteikties asistenta pakalpojumiem
No 2013.gada 1. janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu
vecumam pašvaldībā būs tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu
cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem
pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes. Šo pakalpojumu varēs saņemt:
•pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
•un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas
pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda,
ka cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai bērnam no 5 līdz 18 gadiem
ar invaliditāti ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
Tāpat iesniegumā vajadzēs norādīt aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invaliditāti būs vajadzīgs nepieciešams
asistenta pakalpojums. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu nepieciešams:
•iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu;
•VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugušajam vai
•VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērniem smagu funkcionālo traucējumu dēļ.
Skaidrojumu par asistenta pakalpojumu pašvaldībā iespējams iegūt, zvanot Labklājības ministrijai pa tālruņiem
67021608, 67021680 vai Labklājības ministrijas mājas lapā: http://lm.gov.lv/news/id/4058.
Informāciju sagatavoja: Marika Rimša

Novada
dzimtsaraksts ziņo

Oktobrī Skrundas novadā reģistrēti
3 jaundzimušie, visi puisīši - viens
Skrundā, viens Nīkrāces pagastā,
viens Jaunmuižā, Skrundas pagastā.
Vecāki izvēlējušies vārdus: Dāvis,
Emīls, Artuss Rūdolfs. Mūžībā oktobra mēnesī aizgājuši 8 novada
cilvēki. Viens no Rudbāržu pagasta,
četri no Skrundas, divi no Skrundas
pagasta, viens no Nīkrāces pagasta.
Reģistrētas 2 laulības.

Sākas čempionāts
volejbolā

11.novembrī pl.11.30 Skrundas vidusskolas sporta zālē sāksies atklātais
čempionāts volejbolā vīriešiem.

Izsludināts
konkurss
vidusskolēniem

Rīgas Tehniskās universitātes
( RT U ) S t a r p t a u t i s k o u n s a biedrisko attiecību departaments

(SSAD) ir izsludinājis gadskārtējo
zinātniskās pētniecības darbu
konkursu vidusskolēniem «Nāc un
studē RTU!». Tā mērķis ir rosināt
vidusskolēnu – topošo studentu –
interesi par eksaktajām zinātnēm un
RTU piedāvātajām inženierzinātņu
studiju programmām.
Konkurss norisināsies divās kārtās
no 2012. gada 25. oktobra līdz
2013. gada 23. martam. Konkursa
dalībnieki aicināti likt lietā skolā
gūtās teorētiskās zināšanas un, veicot
pētījumus un praktiskus eksperimentus, pārliecināties, ka tieši eksaktās
zinātnes paver visplašākās jaunrades
iespējas.
Pirmajā konkursa kārtā skolēniem
atbilstoši konkursa nolikumam
jāsagatavo zinātniskās pētniecības
darbi, no kuriem RTU žūrija atlasīs 10
labākos, kas turpinās cīņu par uzvaru
konkursa finālā 2013. gada 23. martā.
Konkursa uzvarētāji – pirmo trīs
vietu ieguvēji – iegūs naudas balvas
un RTU Atzinības rakstus. Konkursa žūrija atsevišķi vērtēs arī katra
dalībnieka individuālo sniegumu

un izvēlēsies vienu vai vairākus
12. klases skolēnus, kas uzrādījuši
izcilus rezultātus konkursā, īpaši 2.
kārtas laikā izpildītajos testos, kuri
ārpus konkursa varēs iestāties RTU
pamatstudiju programmās.
Pagājušajā gadā konkursam «Nāc
un studē RTU!» godalgotas vietas
ieguva: Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas,
Rīgas Franču liceja un Talsu Valsts
ģimnāzijas komandas. Liela daļa
2012. gada konkursa dalībnieku
šobrīd jau ir RTU 1. kursa studenti.
Šoreiz visiem konkursa
dalībniekiem būs iespēja savus
pētījuma rezultātus un eksperimentus
parādīt 2013. gada 23. martā 2. RTU
Zinātnes festivāla apmeklētājiem.
Vidusskolēnu komandas dalībai
konkursā «Nāc un studē RTU!» var
pieteikties līdz 25. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu. Konkursa
nolikums un pieteikuma anketa
atrodama RTU mājaslapā (www.rtu.
lv) sadaļā «Topošajiem studentiem».
Papildu informācija: Evita
Serjogina, RTU pārstāve.
T.67089021, 29199077.

Skrundas novada pašvaldības informatīvs izdevums. Atbildīgā par izdevumu - Attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte
(t.63350454), redaktore - Ieva Benefelde, maketētājs - Alans Perševics. Iespiests SIA Kurzemes Vārds tipogrāfijā,
Liepājā, Radio ielā 19a, tirāža 2300

2012. gada 9.novembris

Notikumu kalendārs
Skrundā

9.novembrī pl.20.00 Skrundas kultūras namā koncertēs Jānis
Buķelis un Kristaps Pujāts. Ieeja- Ls 2.00.
10.novembrī pl.17.00 Skrundas muižā Lāčplēša dienai veltīts
pasākums. Pasākumu atbalsta ansamblis „Vecie zēni”, Aivars Tērauds,
Ints Folkmanis.
24.novembrī pl.16.00 Svecīšu vakars Sila kapos, bet pl.17.00
Baznīcas kapos.
28.novembrī pl.10.00 Skrundas kultūras namā seminārs
piena lopkopībā strādājošiem ,,Riska problēmas produktīvo govju
ēdināšanā”. Lektori: LLU prof. Uldis Osītis un lopkopības speciāliste
Anita Leitāne.

Rudbāržos

10.novembrī Rudbāržu kapsētās Mirušo piemiņas brīži: 12.00
Vecsieksāte, 12.30 Bākūži, 13.00 Sprīži, 14.00 Ļūdikas, 15.00
Krogarāji.
27.novembrī pl.18.00 Rudbāržos Kulinārijas brīnumu vakars.
Sīkāka informācija pa t. 28327883.

Nīkrācē

9.novembrī pl.13.00 Nīkrāces saieta namā “Gardēžu klubiņš” aicina
Mārtiņdienas noskaņā darboties virtuvē, gatavojot cienastu sev pašiem.
9.novembrī pl.10.00 Nīkrāces saieta namā bezdarbniekiem un darba
meklētājiem pasniedzēja Jolanta Derkevica- Pilskunga nodarbībā
,,Lietišķā etiķete’’- pastāstīs par lietišķās etiķetes pielietojuma veidiem
(sasveicināšanās - verbālā un neverbālā, iepazīšanās, uzrunas formas,
prasme sarunāties un klausīties, tālruņa lietošanas etiķete, lietišķais
apģērbs, lietišķā sarakste), par galda kultūru, ēdienu un dzērienu izvēli
un to saskaņošanu, dāvanas, ziedi un to pasniegšanu, par lietišķo stilu
apģērbā ikdienā un svētkos.
11.novembra vakarā iedzīvotāji tiek aicināti aizdedzināt svecītes
Lēnās pie piemiņas sienas O.Kalpaka bataljona cīnītājiem par godu
neatkarīgās Latvijas valsts uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju
jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī. Pieminot
šo notikumu, Lāčplēša dienā godināsim Latvijas brīvības cīnītājus!
12.novembrī pl.15.00 Nīkrāces atpūtas centrā sarunu par veselīgu
dzīvesveidu vadīs Inese Ivāne. Lūgums ierasties ērtās drēbēs, jo mazliet
vajadzēs arī pavingrot.
24.novembrī pl.12.00 Nīkrāces atpūtas centrā Adventa vainagu
darināšanas darbnīca. Varēs uz vietas iegādāties materiālus.

Raņķos

7.novembrī pl.15.30 Raņķu pasākumu zālē Mārtiņdienas jampadracis. Būs tirgošanās, lustēšanās, dziesmu dziedāšana. Vēlams ierasties
maskās un ar grabošām lietām.
20.novembrī pl.16.30 Raņķu pasākumu zālē Gardēžu kopas
tikšanās. Gardēžu kopas dalībnieces mīļi aicina uz kopīgu lielās ogasķirbja svinībām. Uz vietas kopīgi gatavosim ķirbja ēdienus.

Arī Skrundā apgūtas datorprasmes

Datoru saņem Skrundas vidusskolas skolotāja Inguna Berga.
Kurzemē sociālās atbildības projekta „Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros
datorprasmes apguvuši 730 seniori, kas ir 12% no kopējā „Pieslēdzies,
Latvija!” šī gada apmācīto skaita visā Latvijā. Kopumā projektā
iesaistījās vairāk nekā 90 skolotāju, apmācot sešus tūkstošus senioru
visā Latvijas teritorijā.
Bezmaksas datorapmācības kursu Kurzemes reģionā organizēja 15 skolas
un apmācību punkti 9 novados - Alsungas vidusskola, Kuldīgas pamatskola,
Tumes vidusskola, Talsu 2.vidusskola, Liepājas mākslas vidusskola, Liepājas
centrālā sākumskola, Ventspils Digitālais centrs, Ventspils 1.pamatskola,
Ventspils 6.vidusskola, Engures vidusskola, Skrundas vidusskola, Dundagas vidusskola, Rojas vidusskola, Saldus Brīvā laika centrs, kā arī Nīcas
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs. Pateicībā par ieguldīto laiku, darbu
un entuziasmu senioru apmācībā, 5.novembrī Ventspils 6.vidusskolas telpās
notika „Pieslēdzies, Latvija!” Kurzemes noslēguma pasākums.
Visi skolotāji, kas apmācījuši ap 70 senioru, par ieguldīto darbu saņēma
portatīvos datorus. Savukārt skolu direktoriem un projektā iesaistītajām
pašvaldībām tika pasniegti Lattelecom pateicības raksti. Godināto skolotāju
vidū bija: Vita Cīrule (Alsungas vidusskola), Inita Osmanova (Kuldīgas
pamatskola), Anita Kokaine (Tumes vidusskola), Liene Katlapa (Talsu
2.vidusskola), Inga Pētersone (Liepājas mākslas vidusskola), Svetlana Meža
(Liepājas centrālā sākumskola), Ilze Grinfogele (Ventspils digitālais centrs),
Guna Grīnvalde (Ventspils 1.pamatskola), Arta Steinberga (Engures vidusskola), Inguna Berga (Skrundas vidusskola). Lattelecom projekts „Pieslēdzies,
Latvija!” tiek īstenota kopš 2008.gada.
Teksts- Līga Bite, Lattelecom sabiedrisko attiecību speciāliste

