Nobalso par sev nozīmīgāko LMT Latvijai
projektu Skrundas novada attīstībai

Projektu konkursa LMT Latvijai ietvaros Skrundas novadā iesniegti 8 projekti, no kuriem
visi izvirzīti konkursa otrajai kārtai. No 11. līdz 28. maijam ikvienam Skrundas novada
iedzīvotājam būs iespēja balsot par sev nozīmīgāko iniciatīvu, lai ar LMT atbalstu tā
tiktu īstenota.
Projektu konkursā varēja piedalīties ikviens Skrundas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa vai nevalstiskā organizācija, kas vēlējās īstenot idejas un sniegt ieguldījumu sava
novada attīstībā. Iesniegtajos projektos atspoguļotas dažādas Skrundas novada
iedzīvotājiem būtiskas tēmas. Visvairāk projektu iesniegts sportisku aktivitāšu
nodrošināšanai Skrundas novadā. Viens no LMT Latvijai projektu konkursā
pieteiktajiem projektiem ir “Esi kustīgs, esi vesels”, kas paredz dažāda vingrošanas
aprīkojuma – paklājiņu, slodzes gumiju, espanderu, hanteļu un cita inventāra iegādi, lai
Nīkrāces pagastā un Skrundā organizētu vingrošanas nodarbības. Savukārt Skrundas
vidusskola par projekta līdzekļiem vēlētos iegādāties un skolas teritorijā uzstādīt trīs
āra trenažierus, kas būtu pieejami ikvienam. Līdzīga iecere ir arī Kušaiņu ciema
iedzīvotājiem, kas vēlas ciematā uzstādīt spēka trenažierus, lai veicinātu vietējo
iedzīvotāju fizisko veselību. Jaunmuižas pamatskola projektā vēlētos atjaunot un
pilnveidot sporta laukumu, lai veicinātu veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
Savukārt “Skrundas komunālā saimniecība” iesniegusi projektu, kas paredz velosipēdu
novietņu ieviešanu astoņās vietās Skrundas pilsētā. Iesniegti arī divi projekti bērnu

rotaļu laukumu izveidei. Vienu no tiem plānots ierīkot Sieksātē, savukārt otru – pie O.
Kalpaka Rudbāržu pamatskolas. Tāpat Skrundas novadā iesniegts projekts, kura
ietvaros plānots rīkot Ģimeņu dienu – pasākumu ar radošajām darbnīcām bērniem,
lekciju vecākiem, dejām, spēlēm un citām nodarbēm. Iedzīvotāju balsojumam izvirzītie
projekti: 1.
Esi kustīgs, esi vesels (Projekta iesniedzējs Inese Ivāne) 2.
Ģimeņu
diena Skrundā „Augam kopā!” (Projekta iesniedzējs Baiba Eversone) 3.
Jaunmuižas
pamatskolas sporta laukuma atjaunošana un pilnveide (Projekta iesniedzējs Baiba
Meķe) 4.
Kopā ceļamies, kopā cīnāmies, kopā esam stiprākie! (Projekta iesniedzējs
Ainars Zankovskis) 5.
Ripo raiti! (Projekta iesniedzējs SIA „Skrundas komunālā
saimniecība”) 6.
Rotaļu laukums (Projekta iesniedzējs Ginta Reihlere) 7.
Rotaļu
laukums Rudbāržos (Projekta iesniedzējs Inese Ozoliņa) 8.
Spēka trenažieri Kušaiņos
(Projekta iesniedzējs Inguna Puriņa) Visu žūrijas izvirzīto projektu apraksti lasāmi
pašvaldības mājaslapā. To, kuri projekti saņems finansiālu atbalstu, noteiks Skrundas
novada iedzīvotāju balsojums, kurā tiks noteikti ne vairāk kā pieci konkursa uzvarētāji.
Katrs projekta pieteicējs pretendē uz 500 – 2000 EUR lielu finansējumu. Balsot būs
iespējams sekojošos veidos: · Skrundas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Raiņa ielā
11, aizpildot anketu. · Interneta vietnē www.lmt.lv sadaļā LMT Latvijai
(www.lmt.lv/lmtlatvijai). No vienas IP adreses par noteikta novada projektiem var
nobalsot tikai vienu reizi. · Ja esi LMT klients, vari balsot ar īsziņu, nosūtot izvēlētā
projekta identifikāciju uz 1668. Piemēram, balsojot par Skrundas novada projektu ar 1.
numuru, sūti tekstu Skrunda1, par 2. – Skrunda2 utt. Īsziņai tiek piemērota standarta
īsziņas cena.
Iedzīvotāju balsojums ilgs no 11. maija līdz 28. maija plkst. 17:00. Rezultātu
paziņošana Skrundā notiks 11. jūnijā.

