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> 5. - 9. lpp.

> 10. - 12. lpp.

> 13. - 15. lpp.

Pirmā maija stafete pulcē lielu dalībnieku skaitu
Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” un biedrība „Orientēšanās klubs SALDUS” 1. maijā rīkoja pozitīvu, atraktīvu un jautru skrējienu – stafeti.
Sacensībās startēja pirmsskolas vecuma un pirmo klašu skolēni trīs
vecuma grupās bez laika kontroles, kā arī 2.-3. klašu skolēnu, 4.-5.
klašu skolēnu, 6.-7. klašu skolēnu, 8.-9. klašu skolēnu, 10.-12. klašu

skolēnu un pieaugušo komandas četru dalībnieku sastāvā. Kopumā
sacensībās startēja 489 dalībnieki.
Galveno balvu – 100 EUR dāvanu karti – sarūpēja veikals “Sporta punkts” (to izlozē laimēja biedrība “Lutriņnieki”), bet stafetes
dalībnieki tika iepriecināti arī ar citiem organizatoru sagādātāiem
pārsteigumiem. ●

Saldus bite iedrošina pašus mazākos skrējējus

Sacensību dalībnieki

Apbalvošana

Sacensības pulcēja gandrīz 500 sportistus

AKTUALITĀTES
Informācija par transporta kustības
ierobežojumiem novada svētku laikā
Saldus novada pašvaldība informē, ka Saldus novada svētku laikā – 15.
un 16. maijā – paredzēti satiksmes un transporta kustības ierobežojumi
vairākās pilsētas vietās, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem
un pēc iespējas plānot savu pārvietošanos, neizmantojot motorizētos transporta līdzekļus, kā arī novietojot tos ārpus pilsētas centra.
Paredzēti šādi satiksmes ierobežojumi:
• No 8. - 16. maijam slēgta transporta kustība un iedzīvotāju piekļuve Saldus
ezera pludmalei, kā arī aizliegta ūdens transporta līdzekļu izmantošana Saldus
ezerā;
• No 15. maija plkst. 18.00 līdz 16. maija plkst. 20.00 slēgta transporta kustība
Lielajā ielā no krustojuma ar Kuldīgas ielu līdz Rīgas ielai;
• 15. maijā no plkst. 19:00 slēgta kustība Ezera ielā un tai pieguļošajās ielās
(izņemot iedzīvotājiem un speciālajam transportam);
• 16. maijā no plkst 7.00 - 16.00 slēgta kustība Striķu ielā no krustojuma ar
Jelgavas ielu līdz krustojumam ar Viesnīcu ielu;
• 16. maijā no plkst. 9.00 -16.00 slēgta Avotu iela (izņemot iedzīvotājiem un
speciālajam transportam);
• 16. maijā līdz plkst. 12.00 noteikti apstāšanās ierobežojumi Rīgas un Striķu
ielā;
• 16. maijā no plkst. 10.00 - 12.00 noteikti satiksmes ierobežojumi saistībā ar
novada svētku gājienu (gājiena maršruts: Lielā iela- Rīgas iela – Striķu iela,
Kuldīgas iela, Brīvības iela, Avotu iela);
• 16. maijā laikā no plkst. 15.30-16.15 noteikti satiksmes ierobežojumi
saistībā ar motociklu parādi Saldus ielās (Maršruts (1. aplis): tirgus auto
stāvlaukums - Kuldīgas iela - Striķu iela - Kapu iela - Skolas iela - Dārza iela Celtnieku iela - Lielā iela - Rīgas iela - Jelgavas iela - Lielās, Striķu, Jelgavas
un Kuldīgas ielas krustojums. Maršruts otrais aplis: Kuldīgas iela - Kalna iela
- Brīvības iela - Skrundas iela - Lielā iela - Rīgas iela - Jelgavas iela - Lielās,
Striķu, Jelgavas un Kuldīgas ielu krustojums.
Lai izvairītos no transporta kustības traucējumiem, Saldus novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus un viesus transportlīdzekļu novietošanai izmantot kādu no
norādītajiem stāvlaukumiem.
Iespēja jauniešiem iesaistīties projekta „No domas
līdz darbībai II” aktivitātēs
Rudīte Muraševa, projekta saturiskā vadītāja
Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu projekta „No domas līdz darbībai II”
īstenošanai. Projekta ietvaros Saldus novada jauniešiem ir iespēja piedalīties divdaļīgās
apmācībās „Jauno līderu akadēmija” par projektu veidošanu un realizēšanu.
Projekta mērķis ir veicināt Saldus novada jauniešu līdzdalību novada izaugsmē, attīstot
dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, īpaši sociālās un pilsoniskās
prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmību. Projekta laikā jaunieši apgūs projektu rakstīšanu
un sagatavos projektu pieteikumu, lai realizētu savas idejas.
18. aprīlī notika pirmais ievadseminārs, kura laikā jaunieši tika informēti par iespējām
piedalīties apmācībās „Jauno līderu akadēmija I”.
Vēl viens ievadseminārs notiks 20. maijā plkst. 10.00 JIC „Šķūnis”. Seminārā un arī
apmācībās piedalīties ir iespējams katram Saldus novada jaunietim no 15 – 20 gadu
vecumam, iepriekš piesakotiesJIC „Šķūnis” vai pa tālruni 27878570. Ievadsemināri
notiks arī Saldus novada pagastos. Par tiem sīkāka informācija atrodama pie pagasta
jaunatnes lietu koordinatora, Saldus JIC „Šķūnis” un mājas lapā www.saldusjauniesiem.lv. ●

Starpnovadu vidējās
paaudzes deju kolektīvu
festivāls “Trejdeksnis”
Agnese Alute, VPDK “Druva” dejotāja
11. aprīlī Druvas kultūras namā norisinājās jau astotais vidējās paaudzes deju kolektīvu festivāls
“Trejdeksnis”, kurš kopš 2001. gada notiek reizi divos
gados.
Šogad festivālā piedalījās dejotāji no Kalnciema,
Grobiņas, Rīgas, Ventspils, Tukuma un Kuldīgas.
Savukārt Druvas dejotāji jau ilgāku laiku gatavojās,
lai ciemiņus godam sagaidītu un pasākums būtu interesants un neaizmirstams.
Sagaidot viesus, katru kolektīvu uzrunāja VPDK
“Druva” pārstāvis Egils Ķuzis un vadītāja Agita Skrebele. Kopā ar raita dejas soļa un laba garastāvokļa
vēlējumiem viesi saņēma arī SIA “Saldus pārtikas
kombināts” garšīgos sveicienus – konfektes “Gotiņa”.
Pēc svinīgās sagaidīšanas ciemiņi tika aicināti nelielā
ceļojumā pa Eiropu, kura laikā, liekot lietā izdomu,
bija jānosaka dažādu dzērienu marka un izcelsme, kā
arī jāiemācās kādas Eiropas tautas dejas soļi, lai vēlāk
varētu atrādīt tos citiem. Jāsaka, abas lietas visiem
izdevās vienlīdz labi.
Konkursu, kurš reizē bija arī koncerts, vadīja Druvas
kultūras nama vadītāja Ļuba Kapteine. Pasākumu
atklāja mājinieki ar latviešu tautas deju „Klabdancis”.
Pēc kārtas uzstājās visi septiņi kolektīvi, katrs izpildot
trīs dejas – gan latviešu, gan cittautu. Tā kā festivāla
tēma šoreiz bija Latvijas Republikas prezidentūra
Eiropas Savienībā, viens no konkursa nosacījumiem
bija, ka katram kolektīvam jāparāda viena Eiropas
Savienības dalībvalsts tautas deja. Skatītāju nedalītu
sajūsmu izpelnījās druvenieku izpildītā humoristiskā
un atraktīvā austriešu puišu deja. Interesanti, ka
lielākā daļa kolektīvu bija izvēlējušies mūsu kaimiņu
– igauņu – tautas dejas. Koncerta laikā dejas mijās ar
asprātīgiem priekšnesumiem, kurus bija sagatavojuši
Druvas dejotāji, un laiks pagāja nemanot.
Visi kolektīvi bija nopietni gatavojušies, izskatījās
skaisti un starojoši. Katrs kolektīvs izcēlās ar ko
savu, īpašu un neatkārtojamu, tāpēc žūrijai, kuras
sastāvā bija Janīna Martinsone, Santa Laurinoviča
un Mārīte Skrinda, nebija viegli izlemt, kam piešķirt
ceļojošo balvu “Trejdeksnis - 2015”. Tā veidota ar
KKF atbalstu (mākslinieks A. Kunstmanis). Lēmums
tomēr tika pieņemts un balva aizceļoja uz Kuldīgas
novadu pie VPDK “Bandava”, kur tā paliks līdz
2017. gadam. Apsveicam balvas ieguvējus! Pateicamies deju kolektīviem par piedalīšanos un jaukajiem
priekšnesumiem! Vēlam raitu dejas soli arī turpmāk
un uz tikšanos citos pasākumos! ●

Festivāla uzvarētāji
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Saldus novada svētku “Rakstu raksti” programma
15. MAIJS

Laiks

Norise

Vieta

No 16.00

Radošās darbnīcas

Saldus BJC pagalms, Lielā iela 3b

18.00

Piemiņas plāksnes atklāšanas pasākums Ērikam Ķiģelim

Striķu iela 5

17.00 – 19.00

Pasākums jauniešiem - muzikāli priekšnesumi un folkloras kopas ar programmu Saldus Bērnu un jaunatnes centrs,
“RITI RAITI”
Lielā iela 3b

19.00 -20.00

Austras Pumpures un Austrasbērnu koncerts

Saldus Mūzikas un mākslas skolu
akustiskā zāle, Avotu iela 12a

21.00

Koncerts “Veltījums Ē. Ķiģelim”, uzstājas F. Ķiģelis ar grupu

Saldus ezera pludmale

22.15

Kārļa Īles uguns skulptūru iedegšana Saldus ezerā kopā ar grupu “Pērkonvīri”
Saldus ezers
(Skata vietas: auto stāvlaukums pie Saldus ezera; Saldus ezera pludmale; skatu
laukuma pie pilsētas robežas Jelgavas ielas galā)

23.00

Deju pasākums “Lecam pa vecam” kopā ar DJ Ziggy

Saldus ezera pludmale

9.00

Svētku tirgus

Lielā iela

9.00

Svētku dievkalpojums

Sv. Jāņa ev. lut. draudzes baznīca

9.30

Saldus novada svētku iesildīšanas rīta rosme kopā ar treneri Ansi Pūci

Cieceres internātpsk. sporta laukums

10.00

Pagastu pārvalžu izstādes “Novada rakstu zīmes” atklāšanas pasākums

Kalpaka laukums

No 10.00

Dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumi

Saldus BJC, Lielā iela 3b

10.00

Saldus novada čempionāts svaru bumbu celšanā

Saldus BJC, Lielā iela 3b

10.00

Saldus karsējmeiteņu deju priekšnesumi

Stāvlaukums pretim Saldus BJC

No 10.00

Izstāde “Mani septiņjūdžu zābak’…atstāj rakstus”

Stāvlaukums pretim Saldus BJC

No 10.30

Svētku kopdarba veidošana “Medus raksts Saldus debesīs”

Kalpaka laukums

No 10.00

Spēkratu apskate (apskatāmi biedrības “Saldus motoklubs”, biedrības “EVE auto- Tirgus stāvlaukums
sports”, Valsts policijas, zemessardzes, ugunsdzēsēju un motociklu parādes dalībnieku
spēkrati) un našķēšanās no lielā kopkatla

No 10.00

Radošas aktivitātes bērniem pie Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkas

Avotu iela 12a

No 10.00

Aktivitātes bērniem - izjādes, mājdzīvnieku apskate, atrakcijas

Bērnu rotaļu laukums, Avotu iela

No 10.00

Sava raksta veidošana

Kapelleru nams, Striķu iela 7

10.30-15.45
10.30

Skatuve pie Kalpaka laukuma
Svētku programma uz Kalpaka laukuma skatuves:
•
Saldus novada pirmsskolas vecuma deju kolektīvu programma (piedalās Saldus sākumskolas pirmsskolas vecuma grupa “Taurenītis”, Saldus BJC DK
“Sienāzītis” , Saldus KC DK “Dzīpars”, Druvas KN DK “Vārpiņa”, Novadnieku
pagasta pirmsskolas DK, Lutriņu tautas nama DK “Sprīdīši”, deju kolektīvi no
pirmsskolas izglītības iestādēm “Pasaciņa”, “Cerībiņa”, “Sienāzītis”, “Īkstīte”,
“Zīlīte”)
•
Saldus novada vidējās paaudzes deju kolektīvu programma, kurā piedalās Saldus KC „Bandava”, Druvas KN „Druva” un Druvas KN „Druvas seniori”
•
Nīgrandes mūzikas skolas kapelas „Nīgrande” un Nīgrandes pagasta Kalnu
kultūras nama kapelas „Spēlmaņi” programma
•
Kursīšu pagasta vokālā ansambļa „Allegro”
un Saldus pagasta Druvas
kultūras nama vokālās grupas „Druvas tonis” programma
•
Saldus kultūras centra Tautas deju ansambļa „Kursa” I un II studijas programma
•
Ventspils jauniešu popstudijas “Jūras akmentiņi” programma
•
Saldus pensionāru biedrības senioru akordeonistu ansambļa „Akords”, deju kopas „Ciecerīte” un vokālā ansambļa „Kamenes” programma

16. MAIJS

12.15
12.50
13.20
13.40
14.10
15.15
11.00

Svētku gājiens
Saldus pilsēta
(Maršruts: Lielā iela (sākums pie Saldus pamatskolas) - Rīgas iela - Striķu iela Kuldīgas iela - Brīvības iela - Avotu iela)

11.00

Starptautiskās sacensības grieķu romiešu cīņā iesācējiem

Saldus sporta komplekss

11.30

Muzikāla izrāde bērniem līdz 10 gadu vecumam kopā ar ciemiņiem no Burbuļciema

Stāvlaukums pretim Saldus BJC

12.00

Strītbola sacensības (reģistrācija no plkst. 11.30)

Pie Saldus sporta kompleksa

12.00

Svētku atklāšana

Avotu iela 12

12.15

1. - 4. klašu koru koncerts „Roku rokā” kopā ar Lieni Šomasi

Avotu ielas 12 ēkas trepes

13.00

Draiskais skrējiens “Ciecernieks” (reģistrēšanās no plkst. 12.30)

Sākums Kalpaka laukumā

13.15

Bērnu un jauniešu teātru kolektīvu izrādes „Kādu spēli spēlēsim?”

Stāvlaukums pretī BJC
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13.30

Apmācība ūdens tūrismā kopā ar biedrību “Burbuļi”. Sākums pie Cieceres upes no Pretim Saldus Mūzikas un mākslas
Avotu ielas puses
skolu ēkai

14.00

North66 Baltic velo brauciens (sākums Cieceres internātpamatskolas stadionā)

Saldus novads un Brocēnu novads

15.00

Pūtēju orķestra “Saldus” koncerts

Saldus Mūzikas un mākslas skolu
akustiskā koncertzāle, Avotu iela 12a

15.45

Motociklu parāde Saldus ielās (Maršruts 1. aplim: tirgus auto stāvlaukums - Saldus pilsēta
Kuldīgas iela - Striķu iela - Kapu iela - Skolas iela - Dārza iela - Celtnieku iela - Lielā
iela - Rīgas iela - Jelgavas iela - Lielās, Striķu, Jelgavas un Kuldīgas ielas krustojums
Maršruts 2. aplim: Kuldīgas iela - Kalna iela - Brīvības iela - Skrundas iela - Lielā
iela - Rīgas iela - Jelgavas iela - Lielās, Striķu, Jelgavas un Kuldīgas ielu krustojums)

18.00
18.00
20.00
22.00

Kalnsētas parka estrāde
Koncertprogramma Kalnsētas parka estrādē
•
Lielkoncerts “Rakstu raksti” (uzstājas apvienība “Raxtu raxti” un Saldus no- *Drošības nolūkos estrādē aizliegts
ienest dzērienus stikla un metāla
vada deju kolektīvi)
iepakojumā
•
Nacionālā teātra aktieru apvienības “Drama” koncerts
•
Balle ar grupu “Dakota” un DJ Toļix līdz rīta gaismai

20.00

BMX, boksa un cīņas šovs “Mums patīk tas, ko mēs darām”

18.00 - 24.00
18:00
18:10
No 18:15

J. Rozentāla Saldus vēstures un
Muzeju nakts pasākumi:
mākslas muzejs, Striķu iela 22
•
Muzeju Nakts 2015 atklāšana
•
Orientēšanās sacensības “Rainis un Aspazija Saldū”
•
Kino, viktorīnas, konkursi, teātra studijas „Siluets” programma, radošo darbnīcu
cikls „Radošā filmotava”
•
Aktivitāte „Gudrie Gidi” kinoamatieru izstādē
•
Ērika Ķiģeļa dziesmu spēle
•
Orientēšanās dalībnieku apbalvošana
•
Zaļumballe „ Kino satiek roku”
* No 10.00 - 24.00 (pārtraukums no 16.00 - 18.00) J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā apskatāma Ērika Ķiģeļa piemiņas izstāde, kas veltīta novadnieka 60
gadu jubilejai

21:00
21:15
22:45
23:00

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pie Saldus sporta kompleksa, Jelgavas
iela 6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6

Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. marta lēmumu (protokols Nr.6, 4.§)
Grozījumi Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 4 „Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
Izdarīt Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. svītrot 2. punktu;
2. izteikt noteikumu Pielikumu šādā redakcijā:
“Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis:
Nr.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (EUR)

Speciālistu pakalpojumi
1.

Psihologa konsultācijas bez sociālā darbinieka nosūtījuma:

1.1.

- pirmreizējā konsultācija

stunda

11,38

1.2.

- katra nākamā konsultācija

stunda

7,11

2.

Sociālā darba speciālista pakalpojumi personām, kuras nav deklarētas Saldus novadā

stunda

5,46

Par autotransporta izmantošanu braucieniem uz medicīnas iestādēm
3.

Autotransporta izmantošana klientam

km

0,15

3.1.

Autotransporta izmantošana klientam, uzrādot trūcīgas personas izziņu, atlaide 50%

km

0,07

3.2.

Autotransporta izmantošana klientam, uzrādot maznodrošinātas personas izziņu, atlaide 25%

km

0,11

Higiēnas pakalpojumi
4.

Veļas mazgāšana, uzrādot trūcīgas personas izziņu

cikls

1,00

5.

Veļas mazgāšana, uzrādot maznodrošinātās personas izziņu

cikls

1,42
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6.

Duša, uzrādot trūcīgas personas izziņu

15 min.

1,00

7.

Duša, uzrādot maznodrošinātās personas izziņu

15 min.

1,42

8.

Duša, uzrādot 1.grupas invaliditātes apliecību

15 min.

0,50

Īres pakalpojumi
9.

Krīzes istaba sociālā dzīvojamā mājā „Rūķīši” uz līguma pamata (bez ēdināšanas)

diennakts

4,27

10.

Īres maksa sociālā dzīvojamā mājā „Rūķīši”, Lutriņu pag.

m2/mēn.

0,28

11.

Īres maksa sociālā dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 2A, Saldū

m2/mēn.

0,64

12.

Zāles īre sociālā dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 2A, Saldū

m2/mēn.

1,42

13.

Sanāksmju zāles īre Dzirnavu ielā 1, Saldū

stunda

4,98

14.

Līdzmaksājums Saldus novadā deklarētiem apmeklētājiem

dienā

1,42

- ja apmeklējums vairāk par 10 dienām

mēnesī

14,23

Līdzmaksājums citā pašvaldībā deklarētiem apmeklētājiem

dienā

3,56

- ja apmeklējums vairāk par 10 dienām

mēnesī

72,57

Transporta izdevumu līdzmaksājums nokļūšanai DAC

dienā

1,42

- ja apmeklējums vairāk par 5 dienām

mēnesī

7,11

Līdzmaksājumi Dienas aprūpes centrā „Saulespuķe”

15.
16.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Saldus novada p/a „Sociālais dienests” sniegtos maksas pakalpojumus, to izcenojumus, samaksas kārtību un līdzekļu izmantošanu

Projekta nepieciešamības pamatojums

Sakarā ar Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem likvidāciju un
pievienošanu aģentūrai, turpmāk Dienas aprūpes centrā „Saulespuķe” aktualizēts un pilnveidots
sociālo pakalpojumu klāsts, kurus sniedz Saldus novada p/a „Sociālais dienests”. Ar šo Saistošo
noteikumu grozījumiem noteikti sociālo pakalpojumu veidi, kas par samaksu tiek veikti arī citu
novadu iedzīvotājiem

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības Nav attiecināms
budžetu
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Nav attiecināms
administratīvās procedūras un konsultācijas Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a „Sociālais dienests”, atbalsta Saldus novada domes
ar privātpersonām
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada
26. marta sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 7.§)
Ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un
izvietošanas kārtība Saldus novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk - Saldus
novads) noformējamas un izvietojamas ēku
numuru, ielu un māju nosaukumu norādes
zīmes (turpmāk tekstā – plāksnes).
2. Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu plākšņu izvietošanu un uzturēšanu,
atbilstoši šiem noteikumiem, ir atbildīga fiziska vai juridiska persona, kas ir ēkas īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs.
3. Nosaukumu vai numerācijas plāksnes
un ēku numurzīmes ir jāizvieto pie visiem
nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem atrodas ēkas (neatkarīgi no tā vai ēkas ir nodotas
ekspluatācijā vai nav).

4. Ielu nosaukumu, ēku numerācijas un māju
nosaukumu plākšņu izvietošana pie ēkām,
kas ir arhitektūras un kultūras pieminekļi, kā
arī ēkām, kas atrodas to aizsardzības zonās,
jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju.
5. Ēku numerācijas, ielu un māju nosaukumu plāksnes ir jāuztur kārtībā, t.i., izvietotā
plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta un
tai jābūt skaidri salasāmai un tīrai.
II. Ielu un māju nosaukumu plākšņu
izvietošanas prasības
6. Ielu un māju nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus:
6.1. plāksnes ir profilētas, tumši zilā krāsā
(pēc kataloga RAL 5013 kobalta zilais vai
ORACAL 50 Dark blue) ar baltu apmali
(noapaļotiem stūriem) un uzrakstiem baltā
krāsā, latviešu valodā (Pielikums Nr.1);
6.2. plākšņu iespējamie izmēri ir 160 x 420
mm, 160 x 560 mm, 160 x 700 mm vai 160
x 850 mm.
7. Pilsētas un ciemu teritorijās ielu nosaukuma plāksnes novietojamas ielu sarkano līniju
krustpunktos, pa vienai uz katru pusi no krus-

tojuma.
8. Ja ielas apbūves līnija sakrīt ar sarkano
līniju, tad ielu nosaukuma plāksnes jānovieto
pie ēkas sienas 2500 - 3000 mm augstumā un
500 - 2500 mm attālumā no ēkas stūra, kas atrodas tuvāk krustojumam.
9. Ja ielas apbūves līnija noteikta ar atkāpi no
sarkanās līnijas, tad ielu nosaukuma plāksnes
novietojamas uz brīvi stāvošiem, vienota stila
(metāla caurule) stabiņiem vai apgaismes
balstiem 2500 - 3000 mm augstumā. Stabiņi
novietojami ielu sarkano līniju krustpunktā
(uz zemes gabala robežas stūra). (Pielikums
Nr.2)
10. Ielu nosaukumu plāksnes izgatavoto, izvieto un uztur Saldus novada pašvaldība par
budžeta līdzekļiem
11. Māju nosaukumu plāksnes novietojamas
uz fasādes, kas vērsta pret ielu 2500 - 3000
mm augstumā un 500 - 2500 mm attālumā no
ēkas stūra.
12. Vietās, kur ēkas fasāde nav piemērota
(redzamību apgrūtina koki vai krūmi, ēka
atrodas tālāk par 15 m no braucamās daļas
u.tml. gadījumi) nosaukuma izvietošanai,
plāksne piestiprināma uz vienota stila (metāla
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caurules) stabiņa, kas izvietots nekustamā
īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai
no ceļa.
13. Māju nosaukumu plāksnes, stabiņa
izgatavošanu un izvietošanu apmaksā mājas
īpašnieks.
14. Ir atļauts izvietot mākslinieciski
noformētas māju nosaukumu zīmes latviešu
valodā.
III. Ēku numerācijas plākšņu izvietošanas
prasības
15. Ēkas numerācijas plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus nosacījumus (Pielikums
Nr.3):
15.1. plāksnes ir profilētas, tumši zilā krāsā
(pēc kataloga RAL 5013 kobalta zilais vai
ORACAL 50 Dark blue) ar baltu apmali
(noapaļotiem stūriem) un uzrakstiem baltā
krāsā, latviešu valodā;
15.2. plākšņu iespējamie izmēri ir, 160 x 220
mm, 160 x 280 mm vai. 160 x 320 mm
16. Ēku numuru plāksnes novietojamas uz
fasādes, kas vērsta pret ielu 2500 - 3000 mm
augstumā un 500 - 2500 mm attālumā no ēkas
stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar mazāku kārtas
numuru.
17. Ja ēka atrodas ielu krustojumā un pie
tās fasādes ir piestiprināta ielas nosaukuma
plāksne, tad numura plāksne piestiprināma
zem ielas nosaukuma plāksnes ar attālumu 100
mm.
18. Ja plāksni nav iespējams piestiprināt
atbilstoši šo noteikumu 15. vai 16. punktam,
tad plāksnes piestiprināšana saskaņojama ar
galveno arhitektu.
19. Ja piekļūšanai zemes vienībai noteikts
ceļa servitūts, tad mājas numura zīmi uzstāda
tā, lai tā būtu redzama no ielas.
20. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
galvenās ieejas neatrodas ielas pusē, otru
mājas numura zīmi papildus piestiprina pagalma pusē.
21. Ja ēkai divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, numerācijas plāksne jāizvieto pie katras
ieejas.
22. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
virs katras kāpņu telpas ārdurvīm uzstāda
informācijas zīme ar dzīvokļa numuriem, kas
izgatavota pēc vienota parauga. Dzīvokļu
informācijas zīme tiek veidota tumši zilā
krāsā (pēc kataloga RAL 5013 kobalta zilais
vai ORACAL 50 Dark blue) ar baltu apmali
(noapaļotiem stūriem) un uzrakstiem baltā
krāsā (plāksnes izmēri 100 x 300 mm) (Pielikums Nr.4).
23. Ja daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai tiek
izstrādāta ēkas fasādes apliecinājuma karte,
ēkas atjaunošanas, vai pārbūves tehniskais
projekts, tehniskās dokumentācijas ietvaros var izstrādāt individuālu, ēkas fasādes
risinājumam stilistiski atbilstošu dzīvokļu numuru informācijas zīmi.
IV. Māju norādes plāksnes
24. Ja no valsts vai pašvaldības ceļa atzarojas
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piebraucamais ceļš uz vairākām dzīvojamajām
mājām, pie šī atzara ir uzstādāmas māju nosaukumu norādes plāksnes (Pielikums Nr.5).
25. Norādes plāksnes izvietojamas uz brīvi
stāvošiem, vienota stila (metāla caurules)
stabiņiem 2500 - 3000 mm augstumā, plāksnes
ir tumši zilā krāsā (pēc kataloga RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue) ar baltu apmali un uzrakstiem baltā krāsā, latviešu
valodā.
26. Šo noteikumu 24. punktā minētās norādes
izvieto un uztur Saldus novada pašvaldība par
budžeta līdzekļiem.
V. Atbildība par noteikumu neievērošanu
27. Par noteikumu neievērošanu administratīvā
atbildība paredzēta Saldus novada domes 2010.
gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 40.
“Par administratīvo atbildību Saldus novadā”.
VI. Noslēguma jautājums
28. Saldus novada administratīvās teritorijas
ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu, kā arī ēku un būvju numerācijas sistēmas
sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek
noteikts piecu (5) gadu ilgs pārejas periods.
Pielikums Nr. 1
Saldus novada pašvaldības 2015. gada 26.
marta saistošiem noteikumiem Nr. 7
Ielu un māju nosaukumu plāksnes paraugs.
Specifikācija: Pamatne: izmēri - 160x420mm;
160x560mm; 160x700mm; 160x850mm,
cinkots skārds, malas locītas
Fons: tumši zilas krāsas kods RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue
Apmale, teksts: balts
Teksts: 75 mm Balt Helvetica Cond Bold
Pielikums Nr. 2
Saldus novada pašvaldības 2015. gada 26.
marta saistošiem noteikumiem Nr. 7
Ielu norādzīmes paraugs.
Specifikācija: Pamatne: izmēri - 750 x
160mm, cinkots skārds, malas locītas
Fons: tumši zilas krāsas kods RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue
Apmale, teksts: balts 3M atstarojošs
Teksts: 75 mm Balt Helvetica Cond Bold
Stiprinājums: metāla riņķis 4 mm, cinkots,
ieiet plāksnes garumā
Stabiņš: cinkota metāla caurule, diametrs 60
mm
Pielikums Nr. 3
Saldus novada pašvaldības 2015. gada 26.
marta saistošiem noteikumiem Nr. 7
Ēkas numurzīmes paraugs.
Specifikācija: Pamatne: izmēri - 160 x 220
mm, 160 x 280 mm vai 160 x 320 mm cinkots
skārds, malas locītas
Fons: tumši zilas krāsas kods RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue
Apmale , teksts: balts
Teksts: 80 mm Balt Helvetica Bold

Pielikums Nr. 4
Saldus novada pašvaldības 2015. gada 26.
marta saistošiem noteikumiem Nr. 7
Informācijas zīmes ar dzīvokļu nr. paraugs.
Specifikācija: Pamatne: izmēri - 100 x 300
mm, cinkots skārds, malas locītas
Fons: tumši zilas krāsas kods RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue
Apmale , teksts: balts
Teksts: 80 mm Balt Helvetica Bold
Pielikums Nr. 5
Saldus novada pašvaldības 2015. gada 26.
marta saistošiem noteikumiem Nr. 7
Māju norādzīmes paraugs.
Specifikācija: Pamatne: izmēri-750 x 160mm,
cinkots skārds, malas locītas
Fons: tumši zilas krāsas kods RAL 5013 kobalta zilais vai ORACAL 50 Dark blue
Apmale, bulta, teksts: balts 3M atstarojošs
Teksts: 80 mm Balt Helvetica Bold
Stiprinājums: metāla riņķis 4 mm, cinkots,
ieiet plāksnes garumā
Stabiņš: cinkota metāla caurule, diametrs 60
mm
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura Noteikt
vienoizklāsts
tu
kārtību
ēku
numurzīmju un ielu
nosaukumu plākšņu
izgatavošanā,
izmēros
un
izvietošanā, kā arī
māju
nosaukumu
norāžu izvietošanā
P r o j e k t a Sakārtot Saldus non e p i e c i e š a m ī b a s vada administratīvajā
pamatojums
teritorijā ielu nosaukumus
un
māju
numurzīmes
pēc
vienotiem
nosacījumiem
Plānotā
pro- Saskaņā
ar
jekta ietekme uz p a š v a l d ī b a s
pašvaldības budžetu plānotiem
budžeta
līdzekļiem
2015. -2019.g.
Uzņēmējdarbības Nav attiecināms
vide
pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras
un
konsultācijas
ar
privātpersonām

Jautājums izskatīts
pagastu
pārvalžu
Līdzsvarotas
attīstības un autoceļa
fonda
komisijā
sadarbībā ar Saldus
novada būvvaldi un
Pašvaldības policiju,
atbalstīts Teritoriālās
komitejas sēdē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. marta lēmumu (protokols Nr.6, 8.§)
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Saldus novadā
Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro un trešo daļām
Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Saldus novada administratīvajā teritorijā uz pieciem gadiem.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts

Aizliegt Saldus novada administratīvā teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus

Projekta nepieciešamības pamatojums

Iepriekšējā aizlieguma audzēšanas termiņā Saldus novada pašvaldībā vai novadu veidojošās
pagastu pārvaldēs nav saņemts neviens pieprasījums, ka kāds vēlētos nodarboties ar ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanu

Plānotā projekta ietekme uz pašv. budžetu

Nav attiecināms

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar Jautājums izskatīts pagastu pārvalžu Līdzsvarotas attīstības un autoceļa fonda komisijā un
atbalstīts Teritoriālās komitejas sēdē
privātpersonām

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 9.§)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2015. gada 30.
aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§)
Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Saldus novada pašvaldība sniedz palīdzību pretendentiem,
piešķirot Līdzfinansējumu Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas
atrodas Saldus novada administratīvajā teritorijā, Energoefektivitātes
un labiekārtošanas pasākumu veikšanai, Līdzfinansējuma apmēru un
piešķiršanas nosacījumus.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Līdzfinansējums – Saldus novada pašvaldības finansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – dzīvojamā māja, kurā
saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir vairāk nekā viens dzīvoklis,
mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa;
2.3. Dzīvokļa īpašums – dzīvojamā mājā esoša, no pārējās mājas
daļas nošķirta telpa vai telpu komplekss, kas kā dzīvoklis, nedzīvojamā
telpa vai mākslinieka darbnīca ir iezīmēts mājas inventarizācijas plānā
un atbilst likumā „Par dzīvokļa īpašumu” noteiktajām pazīmēm;
2.4. Pretendents – dzīvokļa īpašumu īpašnieks – fiziska vai juridiska
persona, kas likumīgi ieguvusi dzīvokļa īpašumu mājā, kurā dzīvokļi
pieder vairākiem īpašniekiem un atbilst šo saistošo noteikumu 5.punktā
minētajiem kritērijiem;
2.5. Dzīvokļa īpašnieku biedrība - Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Dzīvokļa īpašuma īpašnieku izveidota biedrība, kas ierakstīta Biedrību
un nodibinājumu reģistrā un kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības;
2.6. Pilnvarotā persona – fiziska vai juridiska persona, kuru dzīvokļa
īpašnieku biedrība ir pilnvarojusi pārstāvēt Dzīvokļa īpašnieku
biedrību veikt visas darbības, lai saņemtu Saldus novada pašvaldības
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
2.7. Energoefektivitātes pasākumi – ēkas pilnveidošanas projekts,
kā rezultāts ir enerģijas patēriņa samazināšana. Tiek panākta enerģijas
lietderīgāka izmantošana un uzlabots komforta stāvoklis telpās;
2.8. Labiekārtošana – dzīvojamai ēkai piesaistītā zemesgabala
labiekārtošana;
2.9. Komisija - Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes

pasākumu vērtēšanas komisija, kas izveidota ar Saldus novada
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
3. Par vienu daudzdzīvokļu māju var iesniegt vienu pieteikumu.
4. Līdzfinansējumu piešķir atbilstoši ikgadējā Saldus novada
pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēram.
II. Pretendentiem izvirzāmās prasības
5. Pretendents ir tiesīgs saņemt pašvaldības palīdzību
Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai, ja atbilst
šādiem nosacījumiem:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo telpu platība
nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;
5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos
un vienam pretendentam pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem
dzīvokļa īpašumiem, izņemot ēkas ar dzīvokļu īpašumu skaitu no 2 – 4;
5.3. ir izveidota Dzīvokļu īpašnieku biedrība vai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši citu biedrību veikt
daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu;
5.4. Dzīvokļu īpašnieku biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā;
5.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā puse no
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, balsojot “par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumus, nodrošinot
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma
daļu un vienojušies par šim mērķim nepieciešamo finanšu līdzekļu
ieguves veidu, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī kredītiestādes
finanšu līdzekļus;
5.6. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējās
parādsaistības par visiem mājai sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un mājas pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) uz šajos noteikumos norādīto pieteikuma iesniegšanas dienu nepārsniedz 15%, kas tiek
aprēķinātas kā starpība starp aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku,
tajā skaitā nomnieku, veiktajiem maksājumiem par minētajiem pakalpojumiem iepriekšējo 12 kalendāro mēnešu periodā;
5.7. nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma
nauda) par attiecīgajā Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajām telpu
grupām, Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajām palīgēkām un
piesaistīto zemes gabalu nepārsniedz 15 % no attiecīgā taksācijas gada,
kurā tiek iesniegts Līdzfinansējuma pieprasījums, kopējās nekustamā
īpašuma nodokļa.
III. Atbalstāmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs
6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Energoefektivitātes pasākumu
veikšanai ir atbalstāmas šādas izmaksas:
6.1. energoaudita veikšana;
6.2. tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
6.3. Energoefektivitātes pasākumu realizācija atbilstoši izstrādātajam
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tehniskajam projektam vai vienkāršotas atjaunošanas fasādes kartei,
likumdošanā noteiktajos gadījumos, t.i.:
6.3.1. ārdurvju bloku, logu atjaunošana un/vai nomaiņa koplietošanas
telpās;
6.3.2. ārējo sienu siltināšana;
6.3.3. norobežojošo konstrukciju (pagraba un bēniņu vai pēdējā stāva
griestu) pārseguma siltināšana;
6.3.4. karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana
vai atjaunošana;
6.3.5. citi šajos noteikumos neminētie, bet energoaudita atskaitē
minētie pasākumi;
6.3.6. būvuzraudzība;
6.3.7. jumta seguma nomaiņa un/vai siltināšana;
7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju labiekārtošanas pasākumu
veikšanai ir atbalstāmas šādas izmaksas - citu inženiertīklu un saistīto
būvju sakārtošana/izbūve, kas nodrošina pamatpakalpojumu pieejamību
dzīvokļu īpašumu īpašniekiem.
8. Līdzfinansējuma piešķiršanai nav atbalstāmas šādas izmaksas:
8.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
8.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
8.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu,
procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;
8.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai
sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;
8.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā
atbalstāmās.
9. Līdzfinansējuma apmēru nosaka 50% apmērā no šo noteikumu 6.
un 7.punktā minētajām atbalstāmajām izmaksām, saskaņā ar izmaksu
pamatojošiem dokumentiem, bet nepārsniedzot 5000 euro (pieci tūkstoši
euro) atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai.
10. Līdzfinansējumu nepiešķir Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras jau ir saņēmušas Saldus novada pašvaldības līdzfinansējumu, pamatojoties uz 2011. gada 11. augusta Saldus novada domes nolikumu „Par
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām siltumnoturības
uzlabošanas pasākumu projektu īstenošanai” - ERAF līdzfinansēta projekta realizācijai.
11. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņemts pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums 6.punktā minētajām atbalstāmajām izmaksām, biedrība
papildus var pretendēt uz vienreizēju pašvaldības atbalstu līdz 1500
euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā daudzdzīvokļu mājas
apkārtnes labiekārtošanai, par to iesniedzot biedrības iesniegumu ar
tam pievienotu izdevumu tāmi. Pēc finansējuma izlietošanas, atbilstoši
līgumā noteiktajam termiņam, biedrība vai tās pilnvarotā persona iesniedz atskaiti.
IV. Uzaicinājuma izsludināšana
15. Pieteikumu Saldus novada pašvaldībai Pilnvarotā persona iesniedz
personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā.
16. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
16.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija,
kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem;
16.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzīvokļu īpašnieku
kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšanu;
16.3. Dzīvokļu īpašnieku biedrības izsniegta izziņa par aprēķināto
apsaimniekošanas maksu un/vai komunālo pakalpojumu maksājumiem
un iekasētajiem maksājumiem pēdējos 12 mēnešos;
16.4. Sertificēta būvinženiera apstiprināti darbu izmaksu aprēķini.
17. Pieteikumu un tam pievienotos 16.punktā minētos dokumentus
izvērtē un lēmumu pieņem Komisija.
18. Izvērtējot pieteikumu, Komisija pārbauda Uzņēmuma reģistra
informāciju, ka Dzīvokļu īpašnieku biedrībai nav pasludināts
maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā.
19. Komisija pieteikumu izvērtē un lēmumu pieņem viena mēneša laikā
pēc uzaicinājumā norādītā pieteikuma iesniegšanas datuma. Komisijai ir
tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.
20. Pieteikumus vērtē to iesniegšanas secībā.
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21. Komisija izvērtē pieteikumu atbilstību šo noteikumu prasībām un
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
21.1. par Līdzfinansējuma piešķiršanu, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī Pretendents un tā Pilnvarotā persona atbilst šo noteikumu prasībām;
21.2. par atteikumu piešķirt Līdzfinansējumu, ja pieteikums un tam
pievienotie dokumenti, kā arī Pretendents un tā Pilnvarotā persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.
22. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā
ir tiesīga pieprasīt Pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā
arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komisija, aprēķinot Līdzfinansējuma apjomu, var izslēgt
neatbilstošās izmaksas.
23. Komisijai, vērtējot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, ir
tiesības pieprasīt no Pilnvarotās personas papildus informāciju. Pilnvarotajai personai Komisijas pieprasītā papildus informācija jāsniedz
Komisijas norādītajā termiņā.
24. Ja Komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais Līdzfinansējuma
apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam Saldus novada pašvaldības
budžetā paredzēto, Pretendents Līdzfinansējumu var saņemt, tiklīdz
šim mērķim budžetā ir iedalīti (papildus attiecīgajā gadā vai no nākamā
gada) līdzekļi.
25. Komisija piešķir Līdzfinansējumu pieprasītajā apmērā, pamatojoties uz attiecināmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šo noteikumu
9.punktā noteikto Līdzfinansējuma apmēru.
26. Par pieņemto lēmumu paziņo Pretendentam.
27. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domē.
VI. Līdzfinansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība
28. Ja pieņemts lēmums par Līdzfinansējuma piešķiršanu, tad līgumu
par Līdzfinansējuma piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
energoefektivitātes un/vai labiekārtošanas pasākumu veikšanai noslēdz
15 dienu laikā no lēmuma paziņošanas brīža. Ja Pretendenta kavējuma
dēļ 15 dienu laikā līgums nav noslēgts, Pretendents zaudē tiesības slēgt
līgumu.
29. Līdzfinansējumu izmaksā desmit darba dienu laikā no šo noteikumu 28.punktā minētā līguma noslēgšanas dienas, pārskaitot to biedrības
iesniegumā norādītajā bankas norēķinu kontā.
Līdzfinansējuma pārskaitīšanu veic saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu.
30. Visus izdevumus, ko veicis Līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar
juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.
31. Līdzfinansējuma saņēmējam Saldus novada pašvaldībā jāiesniedz
atskaite un atskaitē minēto izmaksas pamatojošie dokumenti līdz
līgumā par Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanas noteiktajam termiņam.
32. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par izlietotā
Līdzfinansējuma izlietošanas pamatotību pieņem Komisija desmit darba
dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.
33. Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā Komisijai ir tiesības pieprasīt
papildus informāciju un dokumentus.
34. Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu
atbilstību faktiskajiem sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto
būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu noteikumiem.
35. Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos
uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, Komisija
var pārskatīt lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā
Līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.
36. Ja Komisija konstatē, ka netiek īstenoti pretendenta pieteikumā
minētie atbalsta saņemšanas pasākumi, Līdzfinansējums ir jāatmaksā
Saldus novada pašvaldības budžetā.
37. Ja pēc pašvaldības piešķirtā Līdzfinansējuma pārskaitīšanas pretendents pieņem lēmumu atteikties no Energoefektivitātes uzlabošanas un/
vai labiekārtošanas pasākumu īstenošanas, tad pašvaldības piešķirtais
finansējums pilnā apmērā jāatmaksā pašvaldības budžetā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta Šie
saistošie
noteikumi
satura izklāsts
(turpmāk – noteikumi) nosaka
kārtību, kādā Saldus novada
pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļu
īpašniekiem,
piešķirot
Līdzfinansējumu
Daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, kas atrodas Saldus novada administratīvajā teritorijā,
Energoefektivitātes pasākumu
un labiekārtošanas veikšanai,
Līdzfinansējuma apmēru un
piešķiršanas nosacījumus.
2 . P r o j e k t a Esošajā ekonomiskajā situācijā,
nepieciešamības pieaugot tarifiem siltuma un
pamatojums
energoapgādes jomā, arvien
aktuālāks jautājums kļūst par
energopatēriņa samazināšanu.
Viens no veidiem, kā to panākt,
ir veikt energoefektivitātes
pasākumus,
kas
nākotnē
palīdzēs ietaupīt uz apkures
rēķina.
Likuma
„Par
palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta otrās daļas 4.punkts,
5.punkts un piektā daļa nosaka, ka pašvaldība var sniegt
palīdzību dzīvojamās mājas
īpašniekam
(īpašniekiem)
vai dzīvokļu īpašniekiem,
piešķirot
finansējumu
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai dzīvojamā mājā,
atbalstu piesaistītā zemesgabala
labiekārtošanai,
kārtību, kādā tā tiek sniegta
un tās apmēru nosakos savos
saistošajos noteikumos. Lai
palīdzētu iedzīvotājiem uzsākt
energoefektivitātes pasākumu
ieviešanas
procedūru,
dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanu,
izmantojot savas tiesības sniegt
palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā, rūpējoties par saviem iedzīvotājiem, pašvaldība
pieņem šos noteikumus.
3. Plānotā pro- Saldus novada pašvaldības
jekta
ietekme 2015. gada pamatbudžetā
uz pašvaldības plānoti 64029 euro
budžetu
4 . I n f o r m . p a r Nav attiecināms
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējd.
vidi pašvaldības
teritorijā
5 . A d m i n i s t r. Nav attiecināms
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

30. APRĪĻA Saldus novada domes sēde
Domes sēdē lēma par 71 lēmumprojektu.
Tika lemts par Saldus kultūras centra tālāko darbību, grozīja un precizēja
dažādus saistošos noteikumus, lēma par
atbalstu dažādiem projektiem, kā arī
skatīja citus jautājumus.
• Ar 14 deputātu balsīm par un divām pret
nolēma likvidēt Saldus novada pašvaldības
iestādi „Saldus kultūras centrs”, tās
pārvaldes uzdevumus nolēma nodot Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Saldus
tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs”.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 12
„Grozījumi Saldus novada domes 2013.
gada 24. oktobra saistošos noteikumos Nr.
40 „Par sociālajiem pabalstiem””.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 13
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Saldus
novadā”.
• Akceptēja projekta pieteikumu „Gaismas
ķermeņi izstāžu apgaismojumam Saldus
mākslas skolā” un apstiprināja projekta
īstenošanai projekta finanšu plānu.
•
Akceptēja
projekta
pieteikumu
„Kurzemes Dzejas diena” un apstiprināja
projekta īstenošanai projekta finanšu plānu.
• Akceptēja Saldus novada pašvaldības
dalību VARAM sagatavotajā projektā
Ārlietu ministrijas granta projekta konkursam.
• Atbalstīja Druvas vidusskolas projekta „Par radošumu un izaugsmi skolā”
iesniegšanu programmā Erasmus+.
• Atbalstīja Saldus pamatskolas dalību
projektā „Saldus pamatskolas pedagoģiskā
personāla kompetenču pilnveidošana CLIL
ieviešanas uzsākšanai un skolā licencēto
programmu augstvērtīgai realizēšanai”.
• Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
Striķu pamatskolas dalību projekta „Montesori mācību metodes apguve, vērojot pedagogu darbu Zviedrijas skolās” programmā
Erasmus+.
• Atbalstīja Saldus pamatskolas dalību
projekta „Inter-country learning of English through Creative fantasy” programmā
Erasmus+.
• Atbalstīja Saldus sporta skolas dalību
projekta „Jauns, aktīvs un vesels”
programmā Erasmus+.
• Nolēma iesaistīties projekta „Proti
un dari!” īstenošanā. Projektā paredzēts
motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus
vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu.
• Apstiprināja Saldus novada būvvaldes
nolikumu.
• Apstiprināja Saldus novada pašvaldības
Pilsētsaimniecības nodaļas nolikumu.
• Nolēma nodot desmit daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu
īpašnieku
pilnvarotajiem
pārstāvjiem vai biedrībām.
• Apstiprināja pašvaldības dažādu nekusta-

mo īpašumu izsoļu rezultātus.
• Nolēma nodot biedrībai „Sporta
klubs „J.F.X.”” bezatlīdzības lietošanā
nedzīvojamās telpas Kalnsētas iela 32,
Saldus, 3. stāvā ar telpu Nr. 172 līdz Nr.
180 ar mērķi – publisku sporta aktivitāšu
organizēšana.
• Piešķīra līdzfinansējumu 300 euro
apmērā biedrībāi „Latvijas politiski
represēto apvienība Saldus nodaļa”
sabiedriskās aktivitātes „Aktīva dzīves
svinēšana sporta dienā pie Usmas ezera
22.07.2015.” realizācijai; līdzfinansējumu
300 euro apmērā biedrības „Spārni
Divi” sabiedriskās aktivitātes „Zirņu
bērnu dziedāšanas konkurss „Cīruļtrellis
2015”” realizācijai; līdzfinansējumu 300
euro apmērā biedrības „Ģimenes atbalstam” sabiedriskās aktivitātes „Riti, Riti,
„Kamolīti” - 3” realizācijai.
• Noteica maksu par Saldus novada
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu
(dažādas Mūzikas skolas un Mākslas
skolas telpas, kā arī zāles Saldus novada
pašvaldības administratīvajā ēkā Avotu ielā
12).
• Nodeva biedrībai „VELTE” bez maksas
lietošanā Kursīšu pamatskolas telpas un
skolas teritoriju bērnu vasaras nometņu
organizēšanai.
• Noteica šādus ieejas biļešu nominālus
Saldus mūzikas skolas un Saldus mākslas
skolas rīkotajos kultūras pasākumos: 0.50
euro; 1.00 euro; 3.00 euro un 5.00 euro.
• Nolēma piešķirt atvieglojumu 100%
apmērā maksai par telpu nomu Saldus
novada pašvaldībā visām iestādēm, tajā
skaitā pagastu pārvaldēm un pašvaldības
aģentūrām, kuru telpas tiek nomātas Saldus
novada pašvaldības iestāžu un aģentūru
darbības nodrošināšanai.
• Nolēma piešķirt finansējumu 5556 euro
apmērā Saldus pamatskolas ēkas rekonstrukcijai no Saldus novada pašvaldības
Attīstības nodaļas plānotajiem iestāžu
remontdarbiem paredzētajiem budžeta
līdzekļiem.
• Nolēma ieguldīt finanšu līdzekļus
98646.98 euro apmērā SIA „Saldus
komunālserviss” pamatkapitālā projekta
„Saldus ūdenssaimniecības attīstības II
kārta” realizācijai.
• Nolēma pieņemt ziedojumus no privātām
komercsabiedrībām: no SIA „Saldus
Ceļinieks”, ziedojumu 5000 euro apmērā;
no SIA „ARČERS” ziedojumu 1428 euro
apmērā; no AS „RERE Grupa” ziedojumu
1000 euro apmērā un no SIA „ALFOR”
ziedojumu 5000 euro apmērā. Ziedojumus
izmantos ziedojumu līgumā norādītajiem
mērķiem.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada mājas
lapā www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība”/
„Dokumenti”. ●

9

PAGASTOS
A p v i e n o t a j ā
Janlutriņu un Šķēdes
pagastā
Andris Mickēvičs, Jaunlutriņu
pagasta kultūras darba organizators
4. aprīlī Jaunlutriņu Tautas namā notika Lieldienu pasākums, kurā bērni veidoja dekorus
Lieldienu galdam, krāsoja olas un piedalījās
jautrās stafetēs. Kopā ar vecākiem bērni
piedalījās jēlo olu tālmešanas sacensībās.
24. aprīlī Jaunlutriņu Tautas namā notika pasākums „Jaunlutriņu bibliotēkai 65”.
Uzstājās Saldus pirmsskolas deju kolektīvs
„Dzīpars” (vadītāja K. Šampiņa), Lutriņu
pamatskolas deju kolektīvs „Smaidiņi” un
studija “Smaidiņi” (vadītāja J. Tarasova).
Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja
iepazīties ar bibliotēkas vēsturi un tagadējo
darbību. Pateicamies veikalam “RIMI”, kura
darbinieki bērniem sagādāja garšīgus saldumus, kā arī bibliotēkas lasītājai Gitai Dumpei,
kura šajos svētkos visiem dāvāja gardu kūku.
25. aprīlī notika pagasta sakopšanas talka.
Pateicamies visiem, kuri atnāca un piedalījās!
Ezeres pagastā
Liene
Šteinberga,
Ezeres
kultūras darba organizatore
Agrita
Pilibaite,
Ezeres
bibliotēkas vadītāja
13. martā sieviešu vokālais ansamblis
„Alianse” (vad. J. Narkevics) piedalījās Saldus apriņķa vokālo ansambļu skatē un ieguva
2. pakāpi.
2. aprīlī amatierteātris “Meduspods” (vad.
L.Gruze) piedalījās Saldus novada Teātra
svētkos. Amatierteātris ar izrādi „Limuzīns
Jāņu nakts krāsā” skatē ieguva 1. pakāpi.
11. aprīlī sieviešu koris “Kaprīze” (vad.
I.Eisule) piedalījās Saldus koru apriņķa koru
skatē un ieguva 1. pakāpi.
Pateicamies pašdarbniekiem un kolektīvu
vadītājiem par ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem!
Aiva Ķēpule, Ezeres vidusskolas pirmsskolas
skolotāja
Ezeres vidusskolas pirmsskolas izglītības
grupās
turpinās
projekta
“Apgūsti
matemātiskās prasmes sižeta lomu rotaļā
“Veikals”” īstenošana. Projekts tiek īstenots
Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes projekta „Īsteno ideju” ietvaros.
Projekta mērķis – pilnveidot bērniem rotaļu
vidi, iekārtojot sižeta - lomu rotaļu “Veikals”,
kurā bērni rotaļājoties nostiprinās un pilnveidos matemātiskās un sociālās prasmes. Jau
iegādāts jauns, mūsdienīgs “veikals” un svari.
Lai sarūpētu nepieciešamās preces, bērnu
vecāki tika aicināti tās izgatavot. Bērni arī izgatavos veikala nosaukumu, sakārtos preces
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plauktos un uzrakstīs cenu zīmes.
Jānis Pērkons, Ezeres pagasta sporta darba
organizators
Ezeres sportisti šogad, neskaitot mazās
sacensības,
piedalījušies
divos
lielos
pasākumos. Tie ir sporta spēles “Dienvidi” un
novada atklātais čempionātā florbolā.
Sporta spēlēs “Dienvidi” piedalījās astoņi pagasti. Sportisti sacentās 15 sporta veidos, un
tās notika no oktobra līdz marta vidum.
Ezeres pagasts šogad izcīnīja otro vieta, par
vienu punktu atpaliekot no Nīgrandes pagasta.
No visām sacensībām uzvarējām florbolā un
šaušanā sievietēm, bet otro vietu ieguvām
volejbolā sievietēm un telpu futbolā.
Kopā spēlēs piedalījās vairāk nekā 700 sportistu, Ezeri pārstāvēja 136 sportisti.
Saldus novada atklātajā čempionātā florbolā
Ezeres pagastu pārstāvēja divas komandas.
Sacensību laikā no oktobra līdz aprīļa vidum
komandām bija jāpiedalās vidēji divās spēlēs
nedēļā. Kopvērtējumā Ezere izcīnīja otro
vietu, lai gan iepriekšējā sezonā bija iegūta
pirmā vieta.
Finālspēlēs tikāmies ar FK “DINAMO”.
Aizraujošajās sacensībās pirmajā spēlē uzvaru
izcīnīja FK “DINAMO”, bet otrajā – Ezeres
komanda. Trešā spēle sākas ar pārliecinošu
mūsu pārsvaru, pirmajā periodā bijām vadībā
5:1,otrajā ar 7:3, bet trešajā pietrūka spēka,
tādēļ piedzīvojām zaudējumu ar 12:14. Vēlos
piebilst, ka tā nav izcīnīta otrā vieta, bet gan
pazaudēta pirmā.
Komandā spēlēja Kaspars Pūne,
Gatis
Lihačs, Kaspars Circenis, Edgars Jaunsproģis,
Aļģis Radavičs, Jānis un Dāvis Erlecki, Dāvis
Zēpolds, Kārlis Samauskis, Jēkabs Žalims,
Pauls Grīnbergs, Vladimirs Trunčenkovs, Andrejs Perehrestjuks un Eduards Sipenieks.
Pateicamies visiem Ezeres faniem, kuri kuplā
skaitā atbalstīja mūs finālspēlēs Druvā!
Kursīšu pagastā
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta kultūras darba
organizatore
2. aprīlī Kursīšu amatierteātris devās
uz Saldus novada Teātra svētkiem, kuri
šoreiz norisinājās Jaunlutriņos. Katram
amatierteātrim mājas uzdevums bija sagatavot
vizītkarti un to prezentēt. Pateicamies Inārai
Balsei par jaukajām un asprētīgajām rīmēm.
Pateicamies teātra dalībniekiem un režisorei
Sanitai Vītolai par veiksmīgo uznācienu.
5. aprīlī Lieldienas svinējām kopā ar bērnu
ansambli “Notiņas”. Pateicamies ansamblim
un vadītājai Ingai Judko par pavasarīgajiem
un skanīgajiem sveicieniem svētkos.
11. aprīlī Kursīšu amatierteātris “KODOLS”
devās uz kaimiņu novadu – Brocēniem.
Uz Satiķu tautas namu aizvedām jaunāko
teātra veikumu – lugu „Raganas priede”
(Pēc A. Grīnieces lugas motīviem). Pateica-

mies teātra dalībniekiem un režisorei Sanitai
Vītolai par veiksmīgi aizvadīto viesizrādi
kaimiņu novadā. Teātris cītīgi organizē savus
mēģinājumus, lai 22. maijā ar izrādi „Raganas
priede” dotos uz Ezeres kultūras namu.
25. aprīlī Lielās Talkas ietvaros rosījāmies arī
Kursīšos. Neatkarības birzītē tika papildināti
stādījumi. Sakopta tika pagasta ūdenstilpne,
estrādes teritorija, ceļmalas. Pateicamies
visiem talkotājiem, īpaši aktīvajiem Kursīšu
bērniem/jauniešiem.
Visu aprīli savam uznācienam novada svētkos
aktīvi gatavojas Kursīšu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Allegro”. Pateicamies
ansambļa dalībniecēm un vadītājai Elvīrai Lucei par cītīgo gatavošanos. Uz tikšanos Saldus
novada svētkos!
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra vadītājs
31. martā Kursīšu bibliotēkā notika Lasītāju
kluba otrais pasākums, kurš bija veltīts
dramaturģijai un teātrim. Sanita Vītola
kluba dalībniekus iepazīstināja ar atziņām,
kuras guvusi kursos pie dramaturga Laura
Gundara. Noslēgumā katrs pastāstīja par
izlasītu grāmatu, kuru ieteiktu citam kluba
dalībniekam.
Šajā pavasarī nozīmīga jubileja tiek atzīmēta
izcilajam dāņu pasaku meistaram Hansam
Kristianam Andersenam, tādēļ 31. marta
pēcpusdienā skolas bibliotekāre Sandra Kilevica aicināja sākumskolas skolēnus ritināt
H.K.Andersena pasaku kamolu.
Aprīļa sākumā skolā notkušās projektu
nedēļas ietvaros viena no darbu grupām
viesojās bibliotēkā, lai iegūtu informāciju
par to un veidotu paši savas afišas dažādiem
skolas pasākumiem. Izmantojot bibliotēkas
tehniskos līdzekļus, skolēni paši veidoja afišas
skolas pasākumiem (pēdējais zvans, Mātes
diena, izlaidums, u.c.).
Bibliotēkas vadītājs piedalījās ikgadējā
bērnu literatūras un kultūras konferencē
“Saule pati bērnu vada. Rainis. Aspazija. Savas debestiņas”. Konferences laikā uzzināja
par 2014. gadā izdotajām bērnu grāmatām,
ilustrācijām, māksliniekiem un to vērtējumu,
par laikmetīgā bērnu teātra tendencēm,
par fantāzijas literatūras uzvara gājienu,
par jaunumiem bērnu bibliotēku darbā pie
kolēģiem citos novados un par krievu bērnu
literatūru un lasīšanas veicināšanas aktivitātēm
Kaļiņingradas apgabala bērnu bibliotēkā.
16. aprīlī Kursīšu pamatskolā notika
pasākums „Pulksteņu nakts gaitas un
citi stāsti”, kura laikā bija iespēja satikt
rakstnieci Māru Cielēnu. 1.-4. klašu bērni
iepazinās ar rakstnieces personību un daiļradi,
uzzināja, kāpēc un kā viņa raksta dzejoļus
un stāstus, kur rodas stāstu varoņi un cik
grāmatu uzrakstīts. Pasākums notika Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā pro-
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jekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF
finansiālu atbalstu, sadarbojoties skolas un pagasta bibliotēkām.
21. aprīlī bibliotēkā aizvadīta Krustvārdu
mīklu minēšanas čempionāta 3. kārta, kurā trīs
dažādas mīklas (klasisko, zviedru un riņķvārdu
mīklu) minēja 10 dalībnieki.
24. aprīlī bibliotēkā notika radošās nodarbības,
kuras vadīja Iveta Strikasa. Nodarbību laikā
tika gatavoti dažādi darbi un noderīgas lietas –
papīra ziedi, dāvanu kārbas, dekori.
Andra Rorbaha, Kursīšu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā
Projektu nedēļā skolēni mācās strādāt jauktās
grupās, mācās sadarboties, pētīt, plānot, risināt
problēmas, apkopot informāciju, prezentēt
savas idejas. Šogad projektu nedēļas tēma ir
“Masu saziņas līdzekļi”. Projektu nedēļas
laikā skolēni izveidoja skolas sienas avīzi,
skolas avīzi, noformēja info stendus skolā, izveidoja mūsdienīgas pasākumu afišas aprīļa,
maija un jūnija pasākumiem skolā, izveidoja
skolas radio, tika uzfilmēta filma par skolu, izveidots mājas lapas makets, izveidoti bukleti
par skolu dažādām mērķauditorijām.
8. aprīlī pēc ilgāka pārtraukuma atkal
atzīmējām Teātra dienu. Katra klase repertuāru
bija izvēlējusies tā, lai priekšnesumā būtu
iesaistīti pēc iespējas vairāk skolēnu.
10. aprīlī 7. klases skolnieks Armands Kļava
piedalījās starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē,
iekļūstot pirmajā sešiniekā.
Aprīlī noslēdzās šķiroto atkritumu nodošanas
akcija Kursīšu pamatskolā. Kopīgiem spēkiem
ir savākts 2t un 200kg stikla un plastmasas
atkritumu. Čaklākie šajā kategorijā – Artas
un Martas Romaņu ģimene. Esam savākuši
gandrīz 1,5 t makulatūras. Čaklākie šajā
kategorijā – Andra Meļķerta ģimene. Ir savākts
vairāk nekā 30 kg izlietoto bateriju, čaklākie
šajā kategorijā – Kārļa Grizāna ģimene.
27. aprīlī tika izvesti nolietotie elektriskie
un elektroniskie atkritumi. Čaklākie šajā
kategorijā – Diānas Tiļļas ģimenē. Kopumā
šķiroto atkritumu savākšanā un nodošanā
piedalījās 43 skolēnu ģimenes. Pateicamies
visiem skolēniem un ikvienam kursīšniekam,
kurš piedalījās šķiroto atkritumu vākšanā un
nodošanā, tā rūpējoties par tīrāku un skaistāku
Latviju!
21. aprīlī 40 mūsu skolas aktīvākajiem
bērniem bija iespēja doties ekskursijā, kuras
transporta izdevumus un putnu vērošanas izdevumus Kaņiera ezera, Engures ezera un
jūras krastā apmaksāja A/S “Latvijas valsts
meži”. Pūres šokolādes muzejā klausījāmies
lekciju par šokolādes izcelsmi un ražošanas
vēsturi. Zantē bija iespēja klausīties gida stāstu
par abiem Pasaules kariem, vērot bagāto kara
lietu ekspozīciju, kāpt tankā un uz tā, kāpt
lidmašīnā. Diena bija interesanta un notikumiem bagāta.

Irēna Lagūna, projekta vadītāja
Kursīšu pamatskolā ir realizēts projekts
„Tiec sadzirdēts”. Vai mēs vienmēr paužam
savu viedokli un pieliekam pietiekoši pūļu,
lai mūsu dzīve kļūtu interesantāka, labāka?
Kursīšu pamatskolas skolēniem nu ir vēl
viena iespēja paust savu viedokli, piedalīties
skolas dzīves veidošanā. Viens no veidiem, kā
Kursīšu pamatskola veicina skolēnu līdzdalību
un līdzatbildību skolas dzīves pilnveidošanā,
padarot to interesantu un mūsdienīgu, ir skolas
radio tīkla un radio darba grupas izveide.
Šāda iespēja radās, saņemot Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstu projekta „Īsteno ideju!” ietvaros.
Nīgrandes pagastā
Ligita Ķiene, Kalnu kultūras
nama vadītāja
Ražīgu sezonu aizvadījuši
Kalnu
kultūras
nama
amatiermākslas
kolektīvi.
Kā katru gadu, aprīļa nogalē tie pulcējās uz
gadskārtējo atskaites koncertu. Ar skanīgām
balsīm priecēja sieviešu koris “Nīgrande”
diriģentes Inas Kiršteines vadībā. Kora
dziedātāju sniegums atzinīgi novērtēts novada skatē, kur pavisam nedaudz pietrūcis
līdz pirmajai pakāpei. Sanitas Zālītes vadītajā
vokālajā ansamblī šosezon jauniešiem
pievienojušies braši vīri, tas ieguvis jaunu nosaukumu – “Ceklis”, kā arī jaunus, oriģinālus
tērpus. Izjustu priekšnesumu sniedza sieviešu
vokālais ansamblis “Kvinta” Gracijas Blumbergas vadībā. Kapelu “Spēlmaņi”, kas jau
daudzus gadus ir mūsu novada kultūras dzīves
neatņemama sastāvdaļa, šosezon vajājušas
traumas un citas likstas, tomēr muzikanti
ir apņēmības pilni aizvadīt skanīgu vasaru,
muzicējot festivālos, koncertos un saietos. Kā
viesi koncertā piedalījās BJC “Augšventa”
audzēknes, demonstrējot skolotājas Sandras
Liepiņas vadībā tapušos tērpus, ar kuriem
nupat Kurzemes novada vizuālās mākslas
darbu konkursā “Rakstu darbi” iegūta 1.
pakāpe. Aizraujoši bija visu trīs deju kolektīvu
priekšnesumi. Paši mazākie – kolektīva
“Jumītis” dejotāji – visas sezonas garumā
aktīvi uzstājušies visos svētkos, pasākumos un
godināšanās. Viņu skolotāja Dace Bunkusa ir
arī VPDK “Kalndancis” dejotāja. Kolektīva
dejotāji aizvadījuši savu otro sezonu. Tie ir
nopietni vīri un sievas, kas darbadienu vakaros atlicina laiku dejotpriekam, un, lai arī
viņi neuzstājas atbildīgās skatēs, tas nemazina
sparu apgūt jaunas dejas un ar tām priecēt
skatītājus. Īpašs prieks šosezon par JDK “Jumis” – gan par jaunajiem dejotājiem, gan
tērpiem, godam izturētajām divām skatēm,
bet visvairāk – par apgūtajām Dziesmu un
Deju svētku dejām. Par to dejotāju vislielākā
pateicība kolektīva vadītājai Ligitai Ķienei.
Īsi pirms atskaites koncerta daļa Kalnu

kultūras nama amatiermākslas kolektīvu ar
koncertu priecēja skatītājus Lietuvā – Židiku
kultūras centrā. Īpaši saviļņojošs izvērtās koncerta noslēgums, kad pēc jauniešu izpildītās
dejas “Es noaudu zvaigžņu segu” publika cēlās
kājās un lūdza to atkārtot.
Vēlētos pieminēt vēl vienu kolektīvu, kas arī
kuplina Nīgrandes pagasta kultūras dzīvi – tā
ir Nīgrandes mūzikas skolas kapela skolotājas
Inas Kiršteines vadībā. Kapelas dalībniekiem
aprīlis bijis skatēm un konkursiem bagāts,
tāpēc īpašs prieks par izcīnīto 1. pakāpi
konkursā Liepājā un iespēju piedalīties
tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte 2015” finālā Rīgā 26. aprīlī.
Sanita Stepanova, Nīgrandes pamatskolas
sporta skolotāja un projekta koordinatore
Nīgrandes pamatskola piedalījās Izglītības
pārvaldes 2014./2015. mācību gada projektā
“Īstenojam ideju.” Projektu īstenojam no
2015. gada 1. februāra līdz 31. maijam.
Projekta mērķis bija organizēt ģimeņu sporta
svētkus, iesaistot 1.-6. klašu skolēnus, viņu
vecākus un citus ģimenes locekļus, uzlabojot Nīgrandes pamatskolas bērnu un vecāku
savstarpējo komunikāciju un sadarbību, pavadot laiku pilnvērtīgās fiziskās aktivitātēs,
sekmējot personības harmonisku attīstību
un veselīga dzīvesveida paradumus ģimenē
ilgtermiņā.
Projekta ietvaros iegādājāmies jaunu sporta
inventāru un organizējām ģimeņu sporta
svētkus „Kopā jautrāk”. Ģimeņu sporta svētki
notika 9. aprīlī. Uz tiem ieradās vecāki, brāļi,
māsas. Vecāki ar bērniem piedalījās dažādās
interesantās stafetēs: “Veiklais lēcējs”,
“Kurš precīzāks”, stafetē ar riņķiem, florbola stafetē un “Bumbiņu kaujās”. Visus
sacensību dalībniekus apbalvoja ar pateicībām
un pildspalvām. Noslēgumā visi mielojās ar
gardo kliņģeri un sulu. Visvairāk sacensību
organizatori priecājās par bērnu un vecāku
smaidošajām sejām un neviltoto kopā būšanas
prieku. Sacensībās izdevās lieliski!
Daiga Zvejniece, Kalnu vidusskolas skolēnu
vecāku vārdā
Rudenī Kalnu vidusskolas 1.-6. klašu skolēni
jau otro reizi piedalījās Rīgas Zooloģiskā
dārza organizētajā ozolzīļu vākšanas akcijā.
Piedaloties arī pirmsskolas izglītības iestādes
„Griezīte” audzēkņiem, tika savākti 160 kg
ozolzīļu un ar ZS „Griezes Grauds” palīdzību
nogādāti Kalvenē. 21. aprīlī skolēni mēroja
ceļu uz Rīgu, kur apskatīja neskaitāmos
Zoodārza iemītniekus un atpūtās rotaļu
pilsētiņā. Daudzi lauvas, tīģerus, žirafes un
citus eksotiskos dzīvniekus klātienē skatīja
pirmo reizi, tāpēc prieks par braucienu bija jo
lielāks. Īpaši pateicamies Nīgrandes pagasta
pārvaldei un tās vadītājai Antrai Jermušai par
piešķirto transportu.
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Lutriņu pagastā
Linda Medne, Lutriņu kultūras darba organizatore un Ligita Popsujēviča,
Lutriņu bibliotēkas vadītāja
Aprīlis Lutriņos aizritējis
raiti: sākām ar ikgadējiem
Saldus novada teātra svētkiem
Jaunlutriņos un turpinājām ar
viesošanos Jaunaucē, kur uzstāties devās mūsu
jauniešu deju kolektīvs “Vilks”.
Lutriņu un Jaunlutriņu seniori pulcējās kopīgā
pasākumā Lutriņu klubā, kur kopīgi dziedāja,
dejoja, smējās un labi pavadīja laiku.
Daudz tautas muzikantu bija sastopami 12.
aprīlī Lutriņos, kad vairāk nekā 150 cilvēku
no visas Kurzemes pulcējās, lai kopīgi radītu
to vienreizējo atmosfēru, kas raksturīga tikai
šādiem saietiem.
Čaklie Lutriņu pagasta bibliotēkas Bērnu
žūrijas dalībnieki Bibliotēku nedēļā svinēja
svētkus. Pirmie par godam padarīto darbiņu
priecājās PII „Kāpēcītis” audzēkņi un pamatskolas 1. un 2. klases skolēni. Bērnu žūrijas
dalībnieki dāvanā saņēma Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Bērnu literatūras centra vizuāli
skaisti noformētu uzlīmju komplektu un
Lutriņu bibliotēkas labvēles, lutriņnieces,
izdevniecības „Annele” vadītājas Ilutas
Moldanes-Greiškanes jaunās bilžu grāmatiņas.
Jaunā dzejas grāmata “Tā maizīte – gabaliņu
es laužu” ir īpaša, jo autore Inese Mežole
(Pataraja) ir cieši saistīta ar Lutriņiem, ilgu
laika posmu pamatskolā strādājot par latviešu
valodas un literatūras skolotāju. Tagad Inese
dzīvo Vācijā. Ar izdevniecības “Annele”
vadītājas I.Moldanes-Greiškanes ierosmi
tapa daudzu gadu garumā rakstītu dzejoļu
apkopojums. Saldus pilsētas bibliotēka
rīkoja grāmatas atvēršanas svētkus ar autores
piedalīšanos. Svētkos piedalījās, dzeju lasīja
un atmiņās kavējās skolotājas bijušie skolēni
un audzināmo klašu audzēkņi. Kupls pulciņš
no Lutriņiem sveica savu skolotāju.
Pateicamies Lutriņu pagasta pārvaldei par
transporta nodrošināšanu!
Vadakstes pagastā
Agita Bleidele, Vadakstes pagasta kultūras
darba organizatore
Ieva Ģērmane, Vadakstes pagasta sporta darba organizatore
Aina Statkus, bibliotēkas vadītāja
20. aprīlī bibliotēkas nedēļas ietvaros notika
pasākums “Mutvārdu žurnāls”, kurā pagasta
pārvaldes darbinieki apmeklētājiem stāstīja par
svarīgākajiem notikumiem pagastā un novadā.
Bibliotēkas vadītāja Aina Statkus iepazīstināja
ar jaunieguvumiem, bibliotekāre Līva Apriķe
pastāstīja par jauniešu kopienas projektu,
pensionētā bibliotekāre Alina Dvarišķe
runāja par savu vaļasprieku – rakstainu cimdu adīšanu. Par aktuālākajiem jautājumiem
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pagastā un novadā stāstīja pārvaldes vadītāja
Eva Rozīte-Ņikitina, par sporta aktivitātēm
– sporta darba organizatore Ieva Ģērmane,
bet par vēstures liecību saglabāšanu – muzeja krātuves vadītāja Gundega Rozenberga.
Kultūras darba organizatore Agita Bleidele
vēstīja par svarīgāko kultūras dzīvē un dienas
centra vadītāja Evita Andersone prezentēja
paveikto radošajās nodarbībās. Pasākumā
piedalījās 20 iedzīvotāji, un visi nolēma, ka
šāda tikšanās jāorganizē reizi ceturksnī, jo tā
var daudz uzzināt par notiekošo pagasta dzīvē.
22. aprīlī bibliotēkā notika pasākums “Literārā
tiesa” pēc Ē. Kūļa stāsta „Haubices izredzētais”
motīviem. Prozas rakstnieks ir kurzemnieks,
tādēļ Kurzemes kolorīta caurausta ir arī šīs
viņa nenopietni nopietnais stāsts. Pasākuma un
scenārija autore bija pensionētā bibliotekāre
Alina Dvarišķe. uzvedumā piedalījās Arvis Bleidelis, Līva Apriķe, Vineta Vilniņa,
Nadežda Mačuka un Biruta Ļvova, kā arī
Adele Raude un Aina Statkus.
23. aprīlī notika bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Acis darba izbijās,
rokas darba nebijās”. Tas notika parkā, kur
bērni iepazinās ar pārmaiņām dabā, salasīja
žagariņus un veidoja no tiem dažādas figūriņas.
Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, Zaņas pagasta kultūras darba organizatore
5. aprīlī pie Zaņas sporta
angāra, kur pērn tika uzstādītas
Lieldienu šūpoles, svinējām vienus no bērnu
gaidītākajiem svētkiem – Lieldienas.
Lieldienu zaķis visus klātesošos priecēja
ar ticējumu maratonu, rotaļām, spēlēm,
praktiskām un gardām balviņām. Arī šogad
zaķis bija sarūpējis radošās darbnīcas, kurās
bija iespējams pagatavot daždažādas figūras.
Lielās talkas laikā tika sakopta un apzaļumota
pagasta pārvaldes teritorija un sakoptas
daudzdzīvokļu un privātmāju pagalmu teritorijas.
Aprīlī Zaņas pagasta sportiskie iedzīvotāji ir
piedalījušies dažādās sacensībās gan novadā,
gan Latvijā. Futbola komanda „Virāža – Z”
piedalījās Novadnieku telpu futbola turnīrā
un izcīnīja 4. vietu. Ļoti labus rezultātus ir
sasnieguši mūsu pagasta spēkavīri. 11. aprīlī
Dobelē norisinājās Latvijas čempionātā WPC
1. posms spēka trīscīņā, kur piedalījās trīs
Zaņas pagasta sportisti. Žanis Jēkabsons vecuma grupā 13 – 15 gadi, svara kategorijā līdz 60
kg, ieguva 1. vietu. Dāvis Grīns un Juris Meija savās vecuma grupās un svara kategorijās
ieguva 2. vietas. Māris Mažrims Saldus virves
vilcēju komandas sastāvā Ventspilī piedalījās
Latvijas čempionātā telpās, kur komanda
izcīnīja 1. vietu.
Motobraucējs Mariss Rake 11. un 18. aprīlī
piedalījās Latvijas Alternatīvā Motosporta
organizētajās sacensībās Raunā un Burtniekos,

abos posmos iegūstot 2. vietu. 12. aprīlī Zaņā
norisinājās sacensību “Rukmāru kauss 2015”
4. posms, kurā veiksmīgi startēja astoņi Zaņas
pagasta autosportisti.
Zaņas pagasta bibliotēkā aprīlī bija skatāmas
šādas izstādes: “Aspazijai – 150”, “Edgaram
Vollesam -140”, “Iepazīsim spārnoto draugu
dzīvi”, “Ko tagad sēsi, to vēlāk ēdīsi”, “Lieldienas - Saules svētki”.
Zirņu pagastā
Līga Liģeiķe, Zirņu pamatskolas skolotāja
No 30. marta līdz 2. aprīlim
skolā risinājās projektu nedēļa,
kuras tēma šogad bija „Dzīvosim
veselīgā vidē”.
1. aprīlī 8. klases skolēns
Reinis Rainers Astičs piedalījās konkursā
„Anekdošu virpulis” Rīgā, kur otro gadu pēc
kārtas ieguva augstāko vērtējumu – „Ekselentais smīdinātājs”.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore
2. aprīlī Zvārdes pagasta amatierteātris “Karameles” viesojās Jaunlutriņos, kur notika Teātra
svētku pasākums. Pašdarbnieku kolektīvs
priecēja skatītājus ar skeču “Bet tā taču ir”.
Pateicamies mūsu jaunajai režisorei Andželai
Butnorjus.
5. aprīlī Striķu kultūras namā Lieldienas
svinēja gan lieli, gan mazi Zvārdes pagasta
iedzīvotāji. Uzstājās amatierteātris ar lugu
“Notikums ar olu”. Skatītāju ovācijas liecināja,
ka bija interesanti un jautri. Tas priecē un dod
gandarījumu par labi padarītu darbu. Pēc
izrādes bērni kopā ar diviem jautriem lācēniem
devās laukā meklēt olas.
Šogad
amatierteātra
kolektīvam
piebiedrojušies jauni dalībnieki – Staņislavs
Jankus, Daniela Butnorjus, Inga Vagele, Māris
Kronbergs un paši mazākie – Monta Ķepīte
(4.g.) un Ēriks Krūza (4.g.). Lai visiem jauka
sadarbība!
11. aprīlī Zvārdes pagasta ansamblis “Druve”
uzstājās sadraudzības koncertā “Pavasara
mirkļi” Blīdenē. Pateicamies atraktīvajai
pasākuma vadītājai Kristai Vīndedzei par jauko un sirsnīgo vakaru!
25. aprīlī Zvārdes pagasta iedzīvotāji un
Striķu pamatskolas skolēni kopā ar vecākiem
un skolotājiem devās sakopt apkārtni. Kārtīgi
pastrādājuši un mazu, bet svarīgu Latvijas
stūrīti sakopuši, pavadījām laiku pie ugunskura, cepot desiņas un mielojoties ar zupu.
Skaista mana tēva sēta
Tik cēlāji vietiņā,
Visapkārt liepu koki,
Vidū zelta ābelīte.

JUBILĀRI
Aivars Andersons – 50
Valters Ozoliņš – 55
Austris Krastiņš – 55
Agris Baranovskis – 55
Nele Vernava – 65
Arturs Brunavs – 75
Danute Stankevičute – 75

Sirsnīgi sveicam jubilārus!
Saldus novada dome
Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī...
/B. Debeļska/
Ezeres pagastā
Gints Redovičs – 60
Anita Gruze – 65
Aivars Gruzis – 70
Guntiņa Gredzena – 80
Imants Lapiņš – 85
Alma Šakina – 93
Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Irēna Giržiene – 50
Jozs Šidlausks – 50
Zita Akurātere – 60
Edmonts Mitkus – 60
Vizbulīte Sviķe – 60
Igns Paulausks – 65
Geronika Svaža – 65
Vilis Ozoliņš – 75
Biruta Maklere – 80
Lonija Zagorska – 90
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Dainis Osis – 50
Igors Lavicevičs – 55
Sarmīte Zeltiņa – 60
Ruta Zveginceva – 65
Dace Bergmane – 50
Laima Poļikova – 50

Kursīšu pagastā
Inese Grizāne – 50
Tads Želvis – 92
Lutriņu pagastā
Egons Eglītis – 60
Alfija Štefane – 60
Guntis Aizkalns – 65
Gunta Akšele – 65
Jānis Ķināts – 65
Dzintra Hafnere – 70
Ēriks Jansons – 70
Maija Leske – 70
Dzidra Siliņa – 70
Dzidra Ausekle – 85
Modris Rags – 85
Ausma Tarasova – 90
Mirdza Albiņa – 91
Ollija Nīkrence – 92
Nīgrandes pagastā
Sandra Liepiņa – 50
Indra Bušma – 55
Daiga Jankus – 55
Daira Lagzdiņa – 55
Janina Joldžu – 60
Novadnieku pagastā
Dace Ošeniece – 50
Agita Freimane – 50
Ivars Zariņš – 55
Valda Šēfere – 55
Anna Muraševa – 70
Ieva Vicinska – 70
Jānis Cerus – 70
Biruta Kazakeviča – 70
Mudīte Lāva – 70
Dzidra Petrika – 70
Aina Uščina – 70
Regina Gaščūna – 75
Biruta Rozentāle – 85

Aivars Evarsons – 70
Nikolajs Ivanovs – 70
Gunārs Kolāts – 70
Jēkabs Koļesņikovs – 70
Solveiga Pinkovska – 70
Silvija Saulīte – 70
Zaiga Sergejeva – 70
Arnis Štubis – 70
Līvija Tauriņa – 70
Vija Valtere – 70
Līvija Andersone – 75
Svetlana Doniņa – 75
Ausma Dvorova – 75
Vjačeslavs Grišins – 75
Katiņa Gudrupe – 75
Svetlana Ivaņecka – 75
Irēna Jaškovska – 75
Mirdza Rūse – 75
Vera Vdovina – 75
Austra Vilne – 75
Veronika Kociņa – 80
Ziedīte Sudika – 80
Vilmārs Udaļejevs – 80
Imants Edelmanis – 85
Spodra Mieze – 85
Ausma Tiļļa – 85
Nadežda Veļičko – 85
Emīlija Filipenoka – 93
Vēra Laugale – 93
Aleksandra Balahoviča – 94

Zenta Kalklūsa-Mateusa – 85
Pampāļu pagastā
Petrs Brazdausks – 50
Antons Vilčinskis – 60
Erna Hartmane – 93
Saldus pagastā
Jānis Bērznieks – 55
Zina Liepa – 55
Agris Rēders – 60
Sandra Snipke – 60
Veneranda Prūse – 65
Velta Reinke – 65
Uldis Bērziņš – 70
Irēna Salmiņa – 70
Andris Slūtiņš – 70
Imants čeksters – 70
Aina Auziņa – 75
Elvīra Līkuma – 98
Vadakstes pagastā
Daina Graudiņa – 60
Inta Šroma – 60
Edmunds Bleidelis – 60
Leons Kučiks – 60
Aldona Alse – 85
Zaņas pagastā
Aija Zīlīte – 50
Arturs Groskaufmanis – 55
Ligita Reimane – 55
Mārtiņš Ķēpulis – 60
Frics Vauškis – 70
Biruta Rimkus – 75
Zirņu pagastā
Arnolds Dēvits – 75
Edīte Alksne – 80
Zenta Rusmane – 80
Valija Ābariņa – 85
Erna Strazda – 92

Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti
Saldus novada informatīvajā
izdevumā „Saldus Novada
Vēstis”, lūdzu, līdz mēneša
25. datumam zvaniet pa tel.
63807444 un izsakiet savas
vēlmes.

Zvārdes pagastā
Jānis Tukleris – 55
Vitālija Kaire – 65
Tālivaldis Zomerovskis – 80
Saldus pilsētā
Arvīds Akermanis – 70
Aivars Dreimanis – 70

PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJAM

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

2.12. – 10.05.

Dokumentāla izstāde “II Pasaules karš Kurzemē”.

16.02. – 16.05.

Novadpētniecības izstāde „Jēkabam Janševskim – 150”.

Visu izstādes laiku

Lekcija “II Pasaules karš Kurzemē” skolu audzēkņiem un
interesentiem. Pieteikties pa tālr. 27881091.

29.04 – 30.05

Foto izstāde „Vieta, kur pukst Ezeres sirds”

2. – 30.05

Izstāžu cikla „Saldus bibliotēka 1925-2015:mirkļi no
vēstures” 5. izstāde: „Tikšanās ar…”

21.04. – 16.05.

Saldus un Brocēnu mākslinieku darbu izstāde.

18.05. – 30.06.

Ērika Ķiģeļa jubilejai veltīta fotoizstāde „Saldus Saules
muzikanti”. Autors Haralds Fiļipovs.

5. – 30.05.

Izstāde ”Kurpītes…”.

12.05. plkst. 14:00

Literārs pasākums „Tukšums debesīs”. Tikšanās ar dramaturgu, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāju Jāni
Jurkānu.

18.03. – 5.05.

Mākslas izstāde „Rozentāla pēdas Saldū”.

16.05. – 27.09.

Izstāde “Cita kino zeme” veltīta Saldus kino amatieru
biedrībai.

10.05. – 14.06.

Izstāde veltīta Ērikam Ķiģelim “Rudens vēju muzikants”.

10.05. plkst. 16.00

Izstādes atklāšana un Ērika Ķiģeļa piemiņas koncerts
„Rudens vēju muzikants”. Piedalās IGO, Fēlikss Ķiģelis,
Andris Akermanis, grupa “Cik dažādi” u.c.

16.05. plkst. 18.00

Muzeju nakts 2015 pasākumi.
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6.05. – 7.05.

ESIP konkurss „iESkaties”.

6.05. – 7.05.

Krustvārdu mīklas konkurss „Sveiciens Eiropas dienā”
sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā.

29.05. – 30.05.

Jauno grāmatu dienas

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē
8.05. plkst. 19:00

Saldus Tautas teātra pirmizrāde Leldes Stumbras lugai
“Pāris - Nepāris”.
Pāris – nepāris, labais – sliktais, baltais – melnais,
cilvēciskais – dievišķais, šīs divas puses atrodamas katrā
no mums. Vienam mēs varam būt sargeņģelis, otram tajā
pašā laikā bende......
Biļetes cena: 2.00 EUR

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolas ēkā
9.05. plkst. 12:00

27.05. plkst. 19.00

KAPELLERU NAMĀ
Plkst. 18.00

Aerobika pirmdienās un ceturtdienās.

Visu mēnesi

Joga. Otrdienās plkst. 18.00, ceturtdienās plkst. 19.00

Pirmdienās

Kapelas “Strops” mēģinājums plkst. 19.00.

Trešdienās

Knēveļu skoliņa plkst. 11.00.

Trešdienās

Folkloras kopas “Medainis” mēģinājums plkst. 18.00.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
16.05.

Saldus novada svētku tirgus.

23.05.

Vasarsvētku tirgus.
SALDUS PILSĒTĀ

15. un 16.05.

Saldus novada svētki “Rakstu raksti”. Piektdien Saldus
pilsētā paredzēti vairāki koncerti – Austras Pumpures un
Austrasbērnu koncerts Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
ēkā, kā arī Fēliksa Ķiģeļa koncerts Saldus ezera pludmalē.
Vakara izskaņā tiks aizdegtas tēlnieka Kārļa Īles uguns
skulptūras Saldus ezerā.
Sestdien visas dienas garumā pilsētā paredzēti dažādi
pasākumi. Svētku apmeklētājus priecēs bērnu un jauniešu
teātru izrādes, pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, koncertu
sniegs pūtēju orķestris „Saldus” un akordeonistu ansamblis „Akords”. Neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa, protams,
ir svētku gājiens, draiskais skrējiens „Ciecernieks”, kā arī
motociklu parāde Saldus ielās. Bērnus iepriecinās atrakcijas.
Svētku noslēgumā paredzēts muzikālās apvienības „Raxtu
Raxti” koncerts.

Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” pavasara koncerts „Māmiņa
bitīte, es tava puķīte”. Ieeja bez maksas.
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

23.05. plkst. 18:00

Saldus Šlāgermaratons 2015. Pasākumu vadīs aktieris Guntis Skrastiņš. Pēc tam DJ Aivis visus aicinās ballēties līdz
rīta gaismai kopā ar grupām „Galaktika”, „Klaidonis” un
„Hameleoni”. Biļetes uz pasākumu savlaicīgi var iegādāties
Biļešu serviss kasēs, STATOIL benzīna uzpildes stacijās,
Latvijas pasta nodaļās, Saldus kultūras centra kasē (Striķu
ielā 2).

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Kapelleru namā
06.05. – 29.05

TLMS „Saldus” darbu izstāde „Saulīt’ mani iemācīja puķu
aust audekliņu”.
SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ

14.05. plkst. 12:00

1. - 4. klašu koru kopmēģinājums koncertam “Roku rokā”.

15.05. plkst. 16:00

Pasākums jauniešiem novada svētku ietvaros – muzikāli
priekšnesumi un folkloras kopas ar programmu „RITI
RAITI”.

Laikmetīgās dejas pirmizrāde.

OSKARA KALPAKA MUZEJĀ “AIRĪTES”
16.05. plkst. 19:00

Muzeju nakts pasākumu "Es karā aiziedams".

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zālēs.

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts futbolā Druvas stadionā.
Kalnsētas apļi 2015.

16.05. plkst. 12:15
plkst. 13:15

1. - 4. klašu koru koncerts „Roku rokā” ar Lieni Šomasi;
Bērnu un jauniešu teātra izrādes „Kādu spēli spēlēsim”.

6.05. plkst. 15:00
7.05.

Tautas orientēšanās sacensību ABC 2015 5. Kārta Bikstos.

28.05. plkst. 18:00

Pasākums BJC sporta dejotājiem.

8.05.plkst. 10:00

Vieglatlētikas četrcīņa 2001. - 2002.g.dz. Druvas stadionā.

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”

9.05. plkst. 10:00

L.A.M.A. sacensības motokrosā Silavotiņu trasē.

Trešdienās
17.00

Žonglēšanas nodarbības kopā ar brīvprātīgo Teo no
Rumānijas.

9.05. plkst. 10:00

Saldus novada atklātā kausa izcīņa volejbolā vīriešiem Saldus sporta kompleksā.

7.05. plkst. 15:00

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros trasīte jauniešu
komandām „Vai Eiropa ir Saldū?”.

10.05. plkst. 10:00

Saldus novada atklātā kausa izcīņa florbolā Druvas sporta
namā.

6.05. - 8.05.

Plkst. 17:00 Jordānijas dienas JIC „Šķūnis”.

13.05. plkst. 15:00

Kalnsētas apļi 2015.

Plkst. 16:00

11.05., 20.05. un 25.05. Otrreizējo izejvielu darbnīca.

13.05. plkst. 10:00

15.05. plkst. 15:00

Jauniešu diena Saldus novada svētku ietvaros.

Vieglatlētika 1999.(98.) – 2000.g.dz. un 1995. – 1998.g.dz.
Druvas stadionā.

20.05. plkst. 10:00

Ievadseminārs Saldus pilsētas jauniešiem par projektu „No
domas līdz darbībai II”.

14.05.

Tautas orientēšanās sacensību ABC 2015 6. kārta Druvas
vidusskolā.

21.05. plkst. 16:00

Aktivitāte „Augļi un dārzeņi – cilvēku labākie draugi!”.

16.05.

Novada svētku sporta programma:

23.05.plkst 16:00

Vegānisms kā dzīves veids – diskusijas un vegānu ēdienu
degustēšana.

Plkst. 9:30

26.05. plkst.16:00

Galda tenisa turnīrs.

Plkst. 10:00

27.05.plkst 16:00

Novusa turnīrs.

28.05. plkst.16:00

X-box un gaisa hokeja turnīrs.

Saldus novada svētku iesildīšanas rīta rosme kopā ar treneri
Ansi Pūci Cieceres internātpamatskolas stadionā;
Dažādu
sporta
veidu
paraugdemonstrējumi/spēles
(vingrošana, šahs, dambrete, novuss) BJC pagalmā;
Saldus novada čempionāts svaru bumbu celšanā BJC
pagalmā;
Sacensības grieķu-romiešu cīņā iesācējiem vecajā sporta
namā;
Strītbola sacensības pie Saldus sporta kompleksa;
Draiskais skrējiens „Ciecernieks” no Kalpaka laukuma;
Apmācība ūdens tūrismā Cieceres upē pie Avotu ielas;
66 NORTH BALTIC velomaratons no Cieceres skolas stadiona;
BMX, boksa un cīņas šovs „Mums patīk tas, ko mēs darām”
pie Saldus sporta kompleksa.

plkst.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ

Plkst. 10:00
Plkst. 11:00

18.03. – 5.05.

Mākslas izstāde „Rozentāla pēdas Saldū”.

1.04. – 6.06.

Saldus mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde.

7.05. – 7.06.

Nodibinājuma „Cemex iespēju fonds” atbalstīto
mūžizglītības darbnīcu laikā tapušo darbu izstāde.

7.05. – 7.06.

Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas studentu darbu izstāde.

Plkst. 20:00

12.05.

Radošā laboratorija „HAZA MUNA”(ķermeņa mūzika),
kurā piedalīsies Alex Ostapenko (Maskava).
•
mākslas un mūzikas skolu audzēkņiem;
•
pieaugušajiem.

23.05. plkst. 10:00

Novada čempionāts galda tenisā sievietēm Ezeres skolas
zālē.

28.05.

Tautas orientēšanās sacensību ABC 2015 8. Kārta Ezerē,
Grīvaišu mežā.

plkst. 15.00
plkst. 18.00
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Plkst. 12:00
Plkst. 13:00
Plkst. 13:30
Plkst. 14:00

SALDUS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ
23.05.

Salidojums “… atkal maijā”. No plkst. 17:30 reģistrēšanās.
No plkst. 18:00 līdz 20:00 darbīga pastaiga pa skolas takām.
Plkst. 20:00 koncerts un balle. Dalības maksa 5 EUR,
informācija pa tel. 22320309.

SALDUS VAKARA VIDUSSKOLĀ
8.05. plkst. 16:00

Tikšanās ar žurnāla “Vides Vēstis” redaktori Anitru Toomu.

EZERES PAGASTĀ
1.05. – 1.06.

Izstāde “Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas darbība
1988. -1993. gads” Ezeres bibliotēkā.

10.05. plkst. 10:00

Pavasara gadatirgus Ezeres centra laukumā.

10.05.

Starppagastu noslēguma sacensības zolītē kultūras namā.

15.05. plkst. 20:00

Muzeju nakts pasākums Ezeres kultūrvēstures
novadpētniecības materiālu krātuvē „Muitas nams”.

un

22.05. plkst. 19:00

Kursīšu amatierteātra izrāde „Raganas priede”
A.Grīnieces motīviem. Ezeres kultūras namā.

pēc

29.05.

Ezeres vidusskolas pašdarbības kolektīvu pavasara koncerts
Ezeres kultūras namā.

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
9.05. plkst. 8:00

Jaunauces pagasta iedzīvotāju ekskursija
ziedēšanas svētkiem Lietuvā – Burbišķos.

uz

tulpju

9.05. plkst. 11:00

Pavasara tirdziņš laukumā pie Rubas pagastmājas.

13.05. plkst. 14:00

Popiela Rubas tautas namā.

29.05.

Rubas pamatskolas skolēnu gada noslēguma koncerts Rubas
tautas namā.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
10.05. plkst. 13:00

Pasākums “Jaunlutriņu cālis 2015”. Jaunlutriņu tautas namā.

22.05. plkst. 21:00

Vasaras svētku pasākums Šķēdes pakalpojuma centra zālē.

30.05. plkst. 18:00

Pasākums jauniešiem “Apkārt pasaulei” Šķēdes brīvā laika
centrā.

31.05. plkst. 13:00

Ģimenes dienas koncerts Šķēdes dienas centrā.

KURSĪŠU PAGASTĀ
Līdz 24.05.

Kursīšnieces Ivetas Spēlmanes kolekcijas izstāde „Krūzes un
tases” Kursīšu bibliotēkā. Izstāde notiek jaunajā pasākumu
un izstāžu ciklā „Kolekciju stāsti”.

6.05. – 8.05.

Daiļamata pulciņu dalībnieku darbu izstāde Mežvidos.

8.05. plkst. 14:00

Māmiņdienas pasākums Dienas centrā.

9.05. plkst. 11:00

Balle senioriem Pampāļu kultūras namā.

PAMPĀĻU PAGASTĀ
SALDUS PAGASTĀ
5.05. – 12.05.

Zīmēšanas konkurss bērniem “Es savai māmiņai”.

7.05. plkst.18:00

Mātes dienas koncerts Druvas kultūras centrā. Rīko Druvas
vidusskola.

10.05. – 23.05.

Lietuvas Nevarenai pašvaldības un Druvas amatnieku
centra rokdarbnieku un kokamatnieku izstāde Druvas
bibliotekā.

15.05.

Dienas centrs rīko veselības dienu – izbraukumu ar
velosipēdiem.

15. un 16.05.

Druvas kultūras centra un Druvas vidusskolas mākslinieki
piedalīsies Saldus novada svētku pasākumos.

18.05

Mātes dienai veltīts pasākums dienas centrā.

20.05

Pasākums senioriem “Svētki ceriņu ziedēšanas laikā” dienas centrā.

22.05

Dienas centra aktivitāte bērniem “Druvas bļauris”.

23.05.
Plkst. 10:00
Plkst. 17:00

Saldus pagasta svētki 2015
Sporta svētku atklāšana,
Svētku lielkoncerts. Īpašais notikums – Saldus pag. un Nevarenai pašvaldības sadraudzības līguma 10 gadu jubileja!
Ugunsšovs un svētku balle. Spēlē grupa ”Saderības sindroms”. Ieeja bez maksas.

Plkst. 23:00
29.05.

Pasākums bērniem “Jautrā pēcpusdiena” dienas centrā.

30.05.

Deju kopa “Druvas Seniori” piedalīsies Vislatvijas Senioru
deju kolektīvu festivālā Madonā.

7.05.

Pasākums „Mīlestības apliecinājums” un radošās
nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem “Apsveikumu
gatavošana māmiņām”. (mātes cildinājums dzejā, prozā,
mākslas darbos...). Vadakstes pagasta bibliotēkā.

21.05.

Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem „Ceļu satiksmes noteikumi”. Vadakstes pagasta bibliotēkā.

23.05. plkst. 19.00

Vadakstes dāmu ansambļa koncerts “Pie atmiņu ugunskura” Vadakstes tautas namā.

30.05.

Volejbola diena Vadakstē.

VADAKSTES PAGASTĀ

1.05. – 31.05.

Foto kluba „Es Daru” foto izstāde „Pašiņš” Kursīšu
bibliotēkā.

10.05. plkst. 14:00

Mātes dienas koncerts Kursīšu Jaunajā zālē.

19.05. plkst. 16:00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 4. kārta, pavasara
sezonas noslēgums Kursīšu bibliotēkā.

14.05. plkst. 17:00

Ģimenes diena “Nāc ar ģimeni” (kopīgas rotaļas, ģimenes
grāmatas veidošana un silta zupa). Dienas centrā.

23.05. plkst. 14:00

Pasākums „Personīgi zīmējumi smiltīs”. Tikšanās ar rakstnieci un dramaturģi Leldi Stumbri Kursīšu bibliotēkā.

21.05. plkst. 17:00

Jāņkalniņa sakopšana kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām.

28.05. plkst. 17:00

Sportiska pēcpusdiena “Vasariņa klāt” (atrakcijas, spēles,
stafetes).

29.05.

Zaņas skolā viesosies Vadakstes amatierteātris ar muzikālu
uzvedumu “Viena tante teica”.

8.05

Mātes dienas pasākumi skolā un pirmsskolas izglītības
grupā.

15. un 16.05.

Zirņu pagasta iedzīvotāji piedalīsies Saldus novada svētku
pasākumos.

29.05. plkst. 12:00

Pavasara noslēguma pasākums. Bērnu amatierteātra
pirmizrāde “Saulesstariņš naktī” (A. Grīnieces luga), bērnu
deju kolektīva pirmā uzstāšanās, meiteņu vokālā ansambļa
“Puķuzirnis” atskaites koncerts. Skolas mazajā zālītē.

Sestdienās
13.00 - 17.00

Radoši darboties un apgūt jaunas iemaņas aicina pulciņš
„Čaklās rokas”. Striķu kultūras nama 2.stāva.

Visu mēnesi

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli. Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 19.00 - 21.00, sestdienās plkst.13.00 - 17.00

14.05.

Pēdējais zvans Striķu pamatskolā.

29.05. plkst. 19:00

Pašdarbnieku koncerts “Ar dziesmu un deju” Striķu
kultūras namā.

28.05. plkst. 19:00

Lasītāju kluba pasākums Kursīšu bibliotēkā. Tikšanās ar
LNB speciālisti Liegu Piešiņu.
LUTRIŅU PAGASTĀ

7.05. plkst. 13:00

Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli Lutriņu pamatskolā.

8.05. plkst. 18:30

Koncerts „Pavasara svinēšana” Lutriņu klubā.

11.05. plkst. 16:00

Mātes dienai veltītais koncerts Lutriņu klubā.

30.05.

PII „Kāpēcītis” izlaidums Lutriņu klubā.

16.05.

Amatiermākslas deju kolektīvi un kapela piedalīsies Saldus
novada svētku pasākumos.

NĪGRANDES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

NOVADNIEKU PAGASTĀ
Visu mēnesi

Klinšu kāpšanas nodarbības. Piektdienās 19:00 - 21:00;
sestdienās un svētdienās 11:00 - 13:00

No plkst. 13.00 –
18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā. Otrdienās,
trešdienās, piektdienās.

Trešdienās
no
plkst. 11.00 līdz
14.00

Senioru mēneša aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu,
darbojoties čaklo roku pulciņā Dienas centrā „ Mežvidos”.
Aicināti arī jauni interesenti.

8.05.

Izstāde „ Ražots Novadniekos” Mežvidu sporta zālē.

ZVĀRDES PAGASTĀ
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AKTUĀLAIS PASĀKUMS

Koru skate “Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem”

28. aprīlī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma
koncertam “Manā dziesmā Tu…”, notika 2. kārtas konkurss koriem.
Konkursā kori novērtēti sekojoši:

Koris

Nr.p.k.
Novads

Lēmums

Iestādes nosaukums, kora nosaukums

Diriģenta
vārds,uzvārds

1.

Saldus novads

Druvas vidusskolas zēnu koris

Rita Ūpe

III pakāpe

2.

Brocēnu novads

Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra jauktais koris
„Sonate”

Ināra Bērziņa

I pakāpe

3.

Saldus novads

Saldus BJC jauktais koris „Ameno”

Diāna Demitere

I pakāpe

4.

Brocēnu novads

Brocēnu novada apvienotais 5.-9. klašu koris

Ināra Bērziņa

I pakāpe

5.

Saldus novads

Lutriņu pamatskolas 5.-8. klašu meiteņu koris

Anitra Arājuma

III pakāpe

6.

Saldus novads

Saldus pamatskolas 5.-9. klašu koris

Anita Priediņa

I pakāpe

7.

Saldus novads

Cieceres internātpamatskolas 5.-9. klašu meiteņu koris

Itana Lipšāne

I pakāpe

8.

Saldus novads

Saldus 1.vidusskolas 5.-9. klašu meiteņu koris

Itana Lipšāne

I pakāpe

9.

Saldus novads

Saldus 1.vidusskolas 10.-12. klašu meiteņu koris „Sonare”

Iveta Logina

I pakāpe

10.

Saldus novads

Druvas vidusskolas 5.-12. klašu meiteņu koris „Vēja spārni”

Sandra Snipke

I pakāpe

11.

Saldus novads

Saldus 2. vidusskolas 5.-12. klašu koris

Ilzīte Jēkabsone

I pakāpe

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Romans Vanags (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors,
svētku virsdiriģents).
Žūrijas komisijas locekļi: Jānis Erenštreits (Rīgas
Doma kora skolas mūzikas projektu vadītājs,
svētku Goda virsdiriģents); Eduards Grāvītis
(Ventspils novada skolu koru virsdiriģents,
svētku virsdiriģents); Arvīds Platpers (Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais
profesors, svētku virsdiriģents; Rita Platpere
(VISC interešu izglītības un audzināšanas nodaļas
vecākā referente, svētku koru projektu vadītāja).
Tehniskā sekretāre Sanita Loča.
Katrs koris dziedāja trīs dziesmas – vienu
obligāto un divas izlozētas. Vislielāko punktu
skaitu saņēma Saldus BJC jauktais koris „Ameno”, bet arī pārējie kori sniedza pārliecinošus un
skaistus priekšnesumus. ●
Žūrijas komisija

Brocēnu novada apvienotais 5.-9. klašu koris

Saldus BJC jauktais koris „Ameno”

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 55, 2015. gada MAIJS Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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