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Saldū atklāj jauno stadionu

Maija Rjabova p/a “Saldus TIKS centrs”
25. septembrī, Olimpiskajā dienā, svinīgi,
sportiski un krāšņi tika atklāts rekonstruētais
Saldus stadions.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa atzīmēja, ka šajā īpašajā dienā tiek
atklāta lielākā, modernākā un nozīmīgākā sporta būve Saldus novadā, kā arī pateicās visiem
iesaistītajiem
pašvaldības
speciālistiem,
iepriekšējam Saldus sporta skolas direktoram,
kā arī būvuzņēmējam SIA “RE&RE”. Tāpat
domes priekšsēdētāja vēlēja, lai stadions kalpotu visu novada iedzīvotāju vajadzībām un
lai tajā trenējas ne tikai jaunā paaudze, bet
visi, kuri mīl sportu.

SIA “RE&RE” valdes loceklis Didzis
Putniņš uzsvēra, ka vienmēr īpaši patīkami
ir būvēt objektu ar pievienoto vērtību, kāda,
nenoliedzami, ir arī Saldus stadionam. Arī
Didzis Putniņš vēlēja, lai stadionā jaunieši
var sportot, trenēties, augt, lai mācās būt stipri, mērķtiecīgi un neatlaidīgi. Tā kā stadionam pāri iet viens no pasaules meridiāniem,
SIA “RE&RE” nolēma Saldus novadam
dāvāt granīta plāksni ar iegravētām meridiāna
koordinātēm – 22º30. Plāksne ir apskatāma
pie ieejas stadionā.
Klātesošos pēc Saldus pūtēju orķestra
uzstāšanās uzrunāja arī Saldus sporta skolas
direktors Guntars Kikučs, kā arī Latvijas
Vieglatlētikas savienības prezidents Guntis

Zālītis un Latvijas Futbola federācijas sporta
direktora vietnieks Klāvs Jurciks.
Jāpiemin, ka Latvijas Vieglatlētikas
savienības prezidents Guntis Zālītis sveica
Saldus sporta skolas treneri Dailu Mankusu
un pasniedza viņai Atzinības rakstu un Goda
nozīmi par ieguldījumu Latvijas jaunatnes
vieglatlētikas attīstībā un popularizēšanā, bet
Klāvs Jurciks LFF vārdā Saldus sporta skolai
dāvāja 15 jaunas futbola bumbas.
Pēc svinīgajām uzrunām un lentes griešanas
bija laiks sportiskām aktivitātēm – Saldus
pirmsskolas izglītības iestāžu un Saldus
sporta skolas audzēkņi veica stafeti pa jauno
skrejceļu un ar laba vēlējumiem debesīs palaida krāsainos balonus.
Saldus novada domes finansētā projekta
ietvaros stadionā izveidots futbola laukums,
astoņi vieglatlētikas skrejceļi un zonas,
izbūvēts un rekonstruēts strītbola un ielu
vingrošanas laukums. Būvniecības darbus
uzsāka 2014. gada 1. septembrī. ●
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24. septembra Saldus novada domes sēde

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
24. septembrī notika Saldus novada domes
sēde, kurā tika skatīti 65 lēmumprojekti.
Ar 2015. gada septembri nolēma likvidēt
Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu
pamatskolas struktūrvienību – piecgadīgo
un
sešgadīgo
audzēkņu
pirmsskolas
apmācības vietu “Sākumskola”, jo minētajā
struktūrvienībā apmācāmo audzēkņu skaits
ir nulle. No 2015./2016. mācību gada pirmsskolas vecuma audzēkņu, kā arī piecgadīgo
un sešgadīgo audzēkņu pirmsskolas obligātais
apmācības process tiek organizēts Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskolas
struktūrvienībā “Vāverīte”.
Apstiprināja Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes PII “Straumīte”, Nīgrandes PII
“Griezīte”, Zirņu pamatskolas un Jaunlutriņu
pamatskolas nolikumu, kā arī grozījumus Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas
nolikumā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 27 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs,
kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmas”.
Nolēma turpināt Saldus novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes projekta “Īstenojam ideju“
realizēšanu. Projekta kopējā summa ir 6000
euro. Vienas izglītības iestādes projektam
maksimālā piešķiramā summa – 300 euro.
Izveidoja Saldus novada domes Medību
koordinācijas komisiju, apstiprināja komisiju
desmit locekļu sastāvā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 28 “Par
grozījumiem 2013. gada 11. jūlija saistošos
noteikumos Nr. 22 “Saldus novada pašvaldības
nolikums””. Grozījumi bija nepieciešami, jo
2015. gada 31. augustā beidza pastāvēt divas
Saldus novada pašvaldības iestādes (Saldus
sākumskola un Saldus kultūras centrs), kā arī,
ievērojot Medību likuma un Ministru kabineta
noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un
medību koordinācijas komisijām” prasības,
ir jāizveido patstāvīga komisija, lai risinātu

Iedzīvotāju forumi Saldus novadā
2015. gada oktobrī
Katrā pagastā un Saldus pilsētā
ir cilvēki, kuri grib un var
piedalīties pašvaldības sniegto
pakalpojumu izvērtēšanā un uzlabošanā. Tādēļ
oktobrī Saldus novadā tiks rīkoti iedzīvotāju
forumi.
Iedzīvotāju forumu mērķis – stiprināt
demokrātiju Saldus novadā un rosināt
iedzīvotājus izmantot savas tiesības piedalīties
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jautājumus par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 29
“Par grozījumiem 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās””.
Pilnvaroja biedrību “Saldus makšķernieku
klubs” organizēt licencēto makšķerēšanu Saldus novada pašvaldības Lutriņu un Zirņu pagastu teritorijās esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē.
Apstiprināja valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atbalsta naudas sadalījumam starp Saldus novada pagastiem šādus kritērijus – grants ceļu
garums – 40 %, laukaugu platības – 30 % un
mājlopi – 30 %.
Dainai Bahai piešķīra Saldus novada domes
apbalvojumu “Saldus novada domes Goda
raksts” par nozīmīgu ieguldījumu Saldus
novada skolēnu izglītošanā, estētiskajā un
patriotiskajā audzināšanā.
Par budžeta iestādes “Saldus novada
pašvaldība” Attīstības nodaļas vadītāju iecēla
Laini Blūmu.
Ar apbūves tiesībām iznomāja nekustamo īpašumu Lielajā ielā 75A, Saldū, akciju
sabiedrībai “LPB”.
Izdarīja precizējumus Saldus novada domes
saistošos noteikumos Nr. 26 “Par reklāmu
un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Saldus novadā”.
Noteica ieejas biļešu nominālus Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs”
rīkotajos maksas kultūras pasākumos.
Noteica Saldus novada pašvaldības Nīgrandes
Mūzikas skolas vecāku līdzmaksājumu
šādā apmērā – 5.00 euro mēnesī un “Saldus
Sporta skola” vecāku līdzmaksājumu sporta
nodarbībām šādā apmērā – 3 euro mēnesī.
Noteica maksu par Saldus Sporta skolas
rīkotajiem maksas sporta pasākumiem, kā arī
noteica maksu par Saldus sporta skolas snieg-

tajiem pakalpojumiem.
Piešķīra līdzfinansējumu 300 euro apmērā
mākslu
attīstības
biedrības
“Ilizanna”
sabiedriskās aktivitātes “Vēstures elpa Kapelleru namā” realizācijai un 300 euro apmērā
biedrības “Rubas strops” sabiedriskās aktivitātes
“Rubas sieviešu vokālā ansambļa “Vēlreiz” 30
gadu jubilejas koncerts” realizācijai.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Jaunauces
muižas pils telpu atjaunošanai līdz 105 000
euro apmērā līdz 25 gadiem no Valsts kases.
Atjaunošanas darbu ietvaros plānots veikt
mansarda un 1. stāva sanitārtehnisko mezglu
telpu remontdarbus, elektroapgādes, apkures,
vēdināšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas
sistēmas ierīkošanas un atjaunošanas darbus.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Saldus novada pašvaldības Zaņas pamatskolas sporta
ēkas siltumapgādes atjaunošanai līdz 50 000
euro apmērā līdz 25 gadiem no Valsts kases.
Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Zirņu
pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes grupas ēkas jumta seguma un fasādes vienkāršotai
renovācijai līdz 210 000 euro apmērā līdz 25
gadiem no Valsts kases.
Apstiprināja maksu par Ezeres pagasta
pārvaldes siltumenerģijas piegādi no Centra
katlu mājas – 49.24 euro/MWh (bez PVN).
Apstiprināja valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtību pedagogu darba samaksai no
2015. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
Apstiprināja Saldus novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru un direktora vietnieku algas likmi valsts
piešķirtā finansējuma ietvaros laika periodā no
2015. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, ja
no valsts ir saņemts finansējums šim mērķim
plānotajā apjomā.
Nodeva
patapinājumā
(bezatlīdzības
lietošanā) biedrībai “Pa sentēvu pēdām”
nedzīvojamās telpas “Ezeres muitas punkts”,
Ezeres pagasts, Saldus novads, kultūrvēstures
un novadpētniecības materiālu krātuves
uzturēšanai un biedrības mērķu realizēšanai.

pašvaldības darbībā.
Ceturtdien, 1. oktobrī, Ezeres kultūras
namā aicinām pulcēties Kursīšu, Vadakstes,
Jaunauces, Rubas un Ezeres iedzīvotājus;
Ceturtdien, 8. oktobrī, Pampāļu kultūras
namā aicinām pulcēties Nīgrandes, Zaņas, Novadnieku, Zvārdes un Pampāļu iedzīvotājus;
Otrdien, 20. oktobrī, Druvas kultūras namā
aicinām pulcēties Šķēdes, Lutriņu, Jaunlutriņu,
Zirņu un Saldus pagasta iedzīvotājus;
Otrdien, 27. oktobrī, Saldus pilsētas
iedzīvotāju foruma dalībniekus aicinām
pulcēties lielajā zālē Saldū, Avotu ielā 12.

Foruma sākums plkst.17.00. Foruma ilgums
līdz 2 stundām. Foruma programma:
• Vadības uzruna, aptaujas rezultātu
prezentācija, informācija par aktualitātēm
pašvaldības darbā, jautājumi un atbildes.

Pilns sēdes apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
“Pašvaldība”/”Dokumenti”. ●

Viens no demokrātiskas valsts iekārtas
priekšnosacījumiem ir sabiedrības tiesības
līdzdarboties pašvaldības attīstības plānošanā
un darbības izvērtēšanā. Aktīva iedzīvotāju
līdzdalība nodrošina pašvaldības darbības
uzraudzību un ir garants, lai lēmumi tiktu
pieņemti sabiedrības interesēs.
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Septiņi labie darbi Jaunauces parkā

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Projekts „Kustēsimies un
darbosimies kopā!”

Inguna Balcere, biedrības “Mēs – Jaunaucei” valdes priekšsēdētāja
Jaunauces parks ir mūsu lepnums – 19. gadsimtā veidotajam
parkam ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Parku
ikdienas apmeklē tūristi – gan nejauši garām braucēji, gan tie, kas
speciāli gatavojušies šim apmeklējumam.
Biedrība “Mēs – Jaunaucei” šovasar ir īstenojusi kārtējo projektu “Septiņi labie darbi Jaunauces parkā”. No septiņiem labajiem darbiem “Labiekārtošanas darba” rezultāts pils dienvidu terasē ir visredzamākais
un efektīgākais. Terase ir skaista vieta, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz parku, bet
laika gaitā terasei zudušas romantiskās koka nojumes, no skaistajām akmens vāzēm
saglabājusies tikai viena, kāpņu pakāpieni apdrupuši un daudz citu laika zoba bojājumu.
Jau pirms septiņiem gadiem arhitekte Dace Lukševica ir izstrādājusi terases rekonstrukcijas projektu, taču joprojām nav naudas tā īstenošanai. Šovasar tika īstenots pagaidu
risinājums – uz tukšajiem podestiem zied puķes jaunajos keramikas podos, un verandas
malas norobežo puķu kastes.
2008. gadā parkā tika uzstādīti trīs informatīvie stendi, kas laika gaitā bija izbalējuši,
saplaisājuši, tagad tie ir atjaunoti. Šis darbs tika nosaukts par “Atjaunošanas darbu”.
Stendā lasāmi arī īsi satura kopsavilkumi svešvalodās, tai skaitā ķīniešu valodā, un
tūristi bieži apvaicājas, vai kāds ķīnietis jau bijis. Pagaidām nav… Bet būs – šaubu nav.
Viens darbiņš tika nosaukts par “Glābšanas darbu”, un glābts tika dīķa kanāla krasts,
jo to skārusi erozija. 2007. gadā tika veikta dīķa tīrīšana, diemžēl vairākās vietās tika
izmainīts krasta slīpums, tie ir par stāvu un veidojas nogruvumi. Krasts tika stiprināts,
nopinot lazdu klūgu žogu. Tas jau ir trešais krasta stiprinājums. Krasta glābējs ir Guntis
Alsviķis, kurš pinumu darināšanas prasmi apguvis no sava tēva – pagastā zināma grozu
pinēja.
“Susināšanas darba” rezultātā parkā vairs nav vietu, kur apmeklētājiem kājas jāslapina,
jo tika ieraktas drenāžas caurules mitrajā teritorijā un viss liekais slapjums tagad nonāk
dīķī.
Viskomplicētākais darbs – “Pļaušanas darbs”, jo jāpļauj bija parka dīķis. Astoņu gadu
laikā ir sakuplojuši nevēlami ūdensaugi dīķa rietumu daļā. Sākumā bijām plānojuši nolaist ūdeni līdz 1.3 metriem un izpļaut ar parastajām izkaptīm, tomēr vienojāmies par
citu metodi – ecēšu vilkšanu pa dīķa dibenu, kā rezultātā augi tiek izrauti no grunts, tad
savācami un izceļami krastā. Slapjš un piņķerīgs darbs. Bija cilvēki, kas ieteica ielaist
rijīgas zivis – amūrus, kas izēstu dīķaugus, bet tāds risinājums mums neder, jo amūri
apēstu arī ūdensrozes, ko tik grūti ar vairākiem mēģinājumiem beidzot izdevies ieaudzēt.
Plānotais “Parastais darbs” patiesībā nebija parasts, jo pašizsējas krūmu izzāģēšana parka rekonstrukcijas projekta autores Ilzes Māras Janelis vadībā bija smalks darbs – parka
ainavas veidošana. No krūmu grupām tika izzāģēti liekie un bojātie krūmi, koriģēts to
apjoms. Bagātīgie krūmaugi, milzīgās krūmu grupas ir īpaša parka vērtība, jo veido
daudzveidīgu, dinamisku parka struktūru, interesantus skata punktus un bagātīgu krāsu
klāstu visos gadalaikos. Sen esam izslimojuši krūmu iznīcināšanas māniju, kas aizsākās
pirms gadiem piecdesmit Latvijā, un bieži turpinās daudzviet arī mūsdienās, kad parkos
un apstādījumos tiek nežēlīgi iznīcināti krūmi, atstājot tikai kokus. Beidzot ir sakuplojis
pirms septiņiem gadiem atjaunotais lazdu dzīvžogs gar parka dienvidu malu, ko izcirta
pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Vēl paies pāris gadu, un putekļi no lielceļa
vairs nenāks parkā. Parks būs ar dzīvžogiem noslēgta, īpaša pasaule klusuma, miera un
skaistuma baudīšanai.
Visradošākais darbs bija “Mākslas darbs”. Jaunauces pils un parka skaistums tika
iemūžināts sēpijas zīmējumos. Tā ir tehnika, ko Jaunauces iedzīvotāji apguva pirmo
reizi. Uz radošo darbnīcu sanākušie bija nobijušies, vai spēs to apgūt. Nodarbību
vadītāja Saldus Mākslas skolas pasniedzēja Kristīne Ozola. Vispirms gatavojām skices
ar zīmuli, “špikojām” no paraugiem, tad ķērāmies pie sēpiju krītiņiem… Rezultāts mūs
pārsteidza – bija labāk kā varējām cerēt!
Šie padarītie septiņi labie darbi ir viens posms nebeidzamu darbu ķēdē – gan
turpinājums iesāktiem darbiem, gan sākums jauniem darbiem. Darāmo darbu saraksts
sastādīts, un tas ir garš un daudzveidīgs. Ceram, ka nākamajā gadā atrisināsies viena
gadiem samilzusi problēma – valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Jaunauces parkā
(7,3 ha kopplatība) nav algots dārznieks ar atbilstošu atalgojumu, kas uzturētu kārtībā
visu parka teritoriju, veicot visus ikdienas darbus. Tā būs pašvaldības atbildība, savukārt
biedrība “Mēs – Jaunaucei” turpinās piesaistīt naudu parka attīstībai ar projekta metodi
– jārekonstruē pašreizējā augļu dārza teritorija, jāatjauno rotonda, arboristiem jānozāģē
nokaltušie ozolu zari, jāatjauno spireju dzīvžogs pils priekšā, jādemontē vecā veikala
noliktava un daudzi citi lieli darbi.
Parks ir izcila vērtība ne tikai Saldus novadam, bet visai Latvijai. Daudzu gadu
garumā parkā padarītie darbi ir īstenoti ar dažādu fondu palīdzību. Šoreiz pateicamies
nodibinājumam „CEMEX Iespēju fonds” un ceram arī uz turpmāku sadarbību!

Liene Apsīte, PII “Zīlīte”
pirmsskolas skolotāja
Saldus
PII
“Zīlīte”
piedalījās
nodibinājuma
“CEMEX Iespēju fonds”
izsludinātajā
projektu
pieteikumu konkursā un ieguva finansējumu projektam
“Kustēsimies un darbosimies kopā!”.
Ar fonda atbalstu ieguvām skaņu sistēmu, ekrānu un
sporta inventāru. Projekta ietvaros organizējām lekciju “Kustēsimies un darbosimies kopā!”, kuru vadīja
fizioterapeits Kristaps Nīkrencis. Lekciju apmeklēja
gan iestādes bērnu vecāki un darbinieki, gan interesenti no citām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm.
Visas nedēļas garumā notika daudzveidīgas sportiskas
aktivitātes PII “Zīlīte” audzēkņiem – kustību rotaļu
pēcpusdiena “Rūķi draiskojas rudenī”. Lai veicinātu
bērnu organisma norūdīšanu, veselības nostiprināšanu
un zināšanas par dārzeņiem, notika veselības diena
“Burkāniņš un draugi”. Veicinājām kopīgu sadarbību
ar PII “Īkstīte” bērniem, kurus aicinājām uz jautrām
spēlēm, stafetēm un rotaļām. Sportiskā nedēļa noslēdzās
ar sporta svētkiem “Meža olimpiāde”, kuru apmeklēja
mūsu iestādes bērni ar ģimenēm. Sporta svētku mērķis
bija popularizēt sportiskās aktivitātes bērnu, vecāku
un iestādes darbinieku vidū, veicinot fizisko īpašību
attīstību un veselības nostiprināšanu. Paldies vecākiem,
kas vienmēr aktīvi atbalsta visus pirmsskolas izglītības
iestādes rīkotos pasākumus! Priecājamies, ka šī projekta
laikā rosinājām ģimenes vairāk laika pavadīt kopā.
Par šo iespēju lielu paldies sakām nodibinājumam “CEMEX Iespēju fonds” un tā pārstāvei Mairitai Blūmai,
kura bija kopā ar mums sporta svētkos, kā arī pārējiem,
kuri mūs atbalstīja. Dalība šajā projektā dod iespēju
palīdzēt bērniem izaugt veseliem un laimīgiem! ●
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2015. gada OKTOBRIS

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 27. augusta dome sēdes
lēmumu (protokols Nr. 13, 12.§)
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu.
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (turpmāk –
Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (skatīt
pielikumā).
2. Maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras vai
bezskaidras naudas norēķinu veidā.
3. Maksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra
var izmantot atbilstoši apstiprinātajam budžetam, ar to saistīto nodokļu un
izdevumu samaksai, kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu
saistītu izdevumu samaksai.
5. Pakalpojumu maksa Aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta bez
PVN (pievienotā vērtības nodokļa).
6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2014. gada 27. februāra
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta
centrs” maksas pakalpojumiem” (protokols Nr. 3,1.§).
Pielikums Saldus novada domes 2015. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24.
Domes priekšsēdētāja

Pakalpojuma veids

Naktsmītņu rezervēšana

4.1.

Latvijā

1 reize

0.70

4.2.

Ārzemēs

1 reize

3.00

5.

Biroja pakalpojumi

5.1.

Printēšana (A4) lapa

1 reize

0.20

5.2.

Printēšana (A3) lapa

1 reize

0.40

5.3.

Kopēšana (A4 ) lapa

1 reize

0.15

5.4.

Kopēšana (A3) lapa

1 reize

0.30

6.

Inventāra noma

6.1.

Velosipēda noma

1 stunda
katra
nākamā
stunda
dienā

3.00
1.50

6.2.

Elektrovelosipēda noma

1 stunda
katra
nākamā
stunda
dienā

4.00
3.00

1 diena

3.00

Mērv.

Cena
bez PVN
(euro)

7.00

15.00

6.3.

Nūjošanas komplekta noma

7.

Aprīkojuma noma

7.1.

Semināru aprīkojuma īre
(komplektā portatīvais dators,
projektors, vadu komplekts)

1 diena

15.00

7.2.

Radiomikrofona noma

1 diena

7.00

7.3.

Mikrofona statīvs

1 diena

1.50

7.4.

Mikrofona vads

1 diena

1.50

7.5.

Skaņas pults

1 diena

15.00

7.6.

Pastiprinātājs

1 diena

11.50

7.7.

Skanda (tumba)

1 diena

14.50

7.8.

CD atskaņotājs

1 diena

7.00

7.9.

MD atskaņotājs

1 diena

7.00

7.10.

Prožektors (halogēna)

1 diena

3.00

I. Rassa

Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojuma cenrādis

Nr. p.
k.

4.

1.

Ekskursiju vadīšana

1.1.

Ekskursijas vadīšana pa Saldus
pilsētu un novadu (latviski)

1 stunda

10.00

1. 2.

Ekskursijas vadīšana pa Saldus
pilsētu un novadu (svešvalodās)

1 stunda

15.00

1.3.

Ekskursijas vadīšana pa Latviju
(latviski)

1 diena

70.00

7.11.

Spoguļbumba

1 diena

6.00

7.12.

Elektriskais kabelis

1 diena

3.00

1.4.

Ekskursijas vadīšana pa Latviju
(svešvalodās)

1 diena

80.00

7.13.

Skaņas kabelis

1 diena

6.00

1.5.

Ekskursijas vadīšana pa
ārzemēm

1 diena

85.00

7.14.

Skandas statīvs

1 diena

3.00

7.15.

Kino ekrāns

1 diena

6.00

2.

Biļešu rezervēšana

8.

2.1.

Aviobiļetes rezervēšana

1 lidojums

7.00

Pasākumu apkalpošanas
pakalpojumi

2.2.

Autobusa biļetes rezervēšana uz
ārzemēm

1 brauciens

4.50

8.1.

Skaņotāja pakalpojumi

1 stunda

20.00

8.2.

Gaismotāja pakalpojumi

1 stunda

20.00

2.3.

Prāmja biļetes rezervēšana

1 brauciens

7.00

9.

2.4.

Biļetes reģistrēšana braucienam

1 brauciens

2.00

Tirdzniecības un reklāmas
nodevas

3.

Maršruta izveide:

9.1.

Tirdzniecības vieta pasākuma
norises laikā (4m2)

1 diena

7.00

3.1.

Individuālā maršruta izveide

līdz 3 d.
par katru
nākošo d.

7.00
1.50

9.2.

1 diena

35.00

3.2.

Grupas maršruta izveide

līdz 3 d.
par katru
nākošo d.

14.50
3.00

Tirdzniecības vieta pasākuma
norises laikā (4m2), tirgojot
jebkāda veida alkoholiskos
dzērienus

9.3.

Reklāmas un baneru izvietošana
pasākuma norises laikā (4m2)

1 diena

7.00
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

10.

Tērpu noma

10.1.

Tautastērpa noma

1 diena

7.00

10.2.

Kostīmu noma (klauns, salavecis, sombrero u.c.)

1 diena

7.00

10.3.

Atsevišķas tautas tērpa vai
kostīma vienības (veste, blūze,
bikses, priekšauts u.c.) noma

1 diena

2.00

11.

Dalības maksa par
nodarbībām

11.1.

Dalības maksa mēnesī personai

Mēnesī

2.85

11.2.

Dalības maksa mēnesī personai,
ja nodarbības apmeklē divi vai
vairāk vienas ģimenes locekļi

Mēnesī

2.13

12.

Telpu nomas pakalpojumi

12.1.

Semināru telpas noma, Striķu 3

1 stunda

7.00

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikti pakalpojumi, kādus sniedz Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs”, to izcenojumi un pakalpojumu
maksāšanas kārtība

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Lai pašvaldības aģentūra “Saldus TIKS centrs”
varētu veikt savas funkcijas un uzdevumus,
nepieciešams noteikt sniedzamos pakalpojumus un apstiprināt to izcenojumus

Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Plānotā 2015. gada budžeta ietvaros

Uzņēmējdarbības
vide pašv. teritorijā

Nav attiecināms

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”, izskatīts novada domes
Budžeta un ekonomikas komisijā, atbalstīts novada domes Finanšu komitejā

Saistošie noteikumi
“Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Saldus novadā”
fasādes arhitektonisko detaļu vai dekoratīvo elementu, jāievēro Reklāmā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 27. augusta dome sēdes pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas
arhitektoniskajam risinājumam.
lēmumu (protokols Nr. 13, 8.§)
8. Ja no iekšpuses skatlogi tiek aizsegti ar tirdzniecības iekārtām, preču
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2015. gada 24.
izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm, skatlogos
septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 47.§)
Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma “Par jāizvieto dizainiski plakāti vai tie jānoformē ar tematiskām uzlīmēm.
9. Pie vairākstāvu (tai skaitā divstāvu) ēku ielu fasādēm Reklāma
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu; 2012. gada 30. oktobra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja izvietojama ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzereklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku ga. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā
stāva logu apakša. Ēkām, kuru augšējos stāvos (sākot no 2. stāva) atrodas
vietu” 28. un 45. punktiem.
dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupējamas pie ēkas ieejām.
10. Reklāmas objekti, kas no sienām izvirzīti perpendikulāri fasādei,
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumi nosaka reklāmas vai reklāmas objektu un citu apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,20 m virs ietves.
11. Maksimāli pieļaujamais reklāmas objektu izvirzījums no fasādes ir
informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – Reklāma) izvietošanas kārtību,
izvietošanas ierobežojumus, afišu izvietošanas kārtību, kā arī Reklāmas 1,3 m, ja izkārtnes ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par
apsaimniekošanas un demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva.
12. Visa veida Reklāmām jāatbilst funkcionāli estētiskajām prasībām un
beigām.
2. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, saglabāt mērogam, tās izvietojot, jānodrošina:
12.1. raksturīgās arhitektūras saglabāšana – Reklāma nedrīkst aizsegt
pagastu vēsturisko centru kultūrvidi un izvēlēties arhitektūrai atbilstošāko
arhitektūras raksturīgās daļas, ēkas elementus (piem., karnīzes, dzegas,
reklāmas un reklāmas objekta veidu un formu.
3. Tiesības izvietot Reklāmu ir visām personām, kas Ministru kabineta pilonus, slēģus, durvju aplodas utt.);
12.2. Saldus novadam raksturīgās vides un ainavas saglabāšana –
noteiktajā kārtībā Saldus novada būvvaldē (turpmāk tekstā – Būvvalde) ir
saņēmušas atļauju Reklāmas izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības Reklāma nedrīkst aizsegt nozīmīgas un skaistas dabas ainavas parkos un
nodevu par Reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas apstādījumos, tās izvietojot, nedrīkst izjaukt ielas kopskatu;
12.3. viena skata perspektīvā – Reklāmām jābūt vizuāli saskanīgām.
pret publisku vietu. Patvaļīga Reklāmas izvietošana ir aizliegta.
13. Pārvietojamo reklāmas objektu (slietņi u.c.) izvietošana pieļaujama
4. Noteikumi attiecas uz Reklāmas izvietošanu visā Saldus novada
administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala, ēkas vai cita objekta tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi
(objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā,
piederības.
5. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un no- pagalmā, augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no
vada dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes, māju nu- objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība.
14. Pārvietojamie reklāmas objekti (slietņi, u.c) drīkst atrasties vietās,
muru zīmes un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida
kur tie netraucē gājēju kustību. Tos izvietojot uz ietvēm un celiņiem,
projek
 ta –etalona.
6. Izvietojot Reklāmu, Saldus novada administratīvās teritorijas pieļaujamajam brīvajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne mazākam
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, jāievēro arī par 1,5 m, pieļaujams viens slietnis pie vienas reklamētās iestādes.
15. Uz sieta vai dekoratīvā pārsega, kas apsedz neapdzīvotas, vidi
citus normatīvos aktus, kas regulē šo jomu.
degradējošas un saimnieciskai darbībai neizmantotas ēkas fasādes,
pieļaujama Reklāmas izvietošana. Ja šāda ēka ir ietverta valsts aizsargājamo
II. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS
kultūras pieminekļu sarakstā, jānodrošina tās fasādes apsegšana ar
NOSACĪJUMI
7. Izvietojot Reklāmu saistībā ar ēku, jārespektē tās proporcijas un dekoratīvo pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu, un Reklāmas laukums
fasādes kompozīcija - dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un nedrīkst pārsniegt 50 % no vienas fasādes pārsega laukuma.
16. Būvtāfele būvobjektā par būvdarbu veikšanu jāizvieto saskaņā ar
citām arhitektoniskām detaļām. Reklāma nedrīkst aizsegt nevienu ēkas
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attiecīgajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
17. Būvniecības laikā uz būvobjekta žogiem atļauts izvietot ar
būvniecību saistītas reklāmas, vizuālo risinājumu saskaņojot šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
18. Karogus ar uzņēmuma logotipiem un preču zīmēm nepieciešams
saskaņot Ministru kabineta noteikumos noteiktā kārtībā.
19. Izvietojot Reklāmu, jāievēro šādas prasības:
19.1. Reklāmai jābūt valsts valodā;
19.2. līdzās informācijai latviešu valodā, kurai jābūt dominējošai,
iespējams lietot arī citas valodas, ja šī informācija:
19.2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma, aizlieguma
informācija);
19.2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju
pasākumiem;
19.2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras darbojas
starptautiskajā tūrismā, un, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar
Valsts valodas centru;
19.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes,
konkursi, simpoziji u.c.);
19.2.5. ir firmas nosaukums, preču zīme (logotips), kas citās valodās nav
tulkojams.
20. Ja Reklāma tiek izvietota norobežotā vai nenorobežotā teritorijā ar
vienotu funkciju (tirgus, noliktavu un ražošanas teritorijas u.tml.), teritorijas īpašnieks ir atbildīgs par kopējā vizuālā noformējuma koncepcijas izstrādāšanu un saskaņošanu. Reklāmas izvietojums un kompozīcija
jāsaskaņo šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, un Būvvaldē jāsaņem
Reklāmas izvietošanas atļauja katram objektam.
21. Būvvaldes galvenajam arhitektam ir tiesības izvērtēt Reklāmas
vizuālos risinājumus, izmērus un materiālus un dot norādījumus, veikt to
korekcijas, kā arī tiesības izvērtēt un koriģēt Reklāmas novietojumu uz
reklāmas nesēja un vidē.
22. Pirms stacionāru reklāmas objektu uzstādīšanas, papildus
nepieciešams izņemt rakšanas darbu atļauju.
23. Reklāmu drīkst izvietot tikai uz sakārtotas ēkas fasādes vai cita
reklāmas nesēja.
24. Reklāma jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā, aizliegts lietot bojātas,
novecojušas un notraipītas Reklāmas un to konstrukcijas.
25. Reklāmai jābūt piestiprinātai statiski drošā vietā un veidā, tā nedrīkst
apdraudēt apkārtējo drošību.
26. Veicot būvdarbus ielu sarkanajās līnijās pēc pašvaldības vai
inženierkomunikāciju turētāja pieprasījuma, Reklāmas, kas izvietotas
sarkanajās līnijās, īpašnieks par saviem līdzekļiem tās demontē desmit
darba dienu laikā. Ja pēc būvdarbu pabeigšanas Reklāmas atjaunošana
iepriekšējā vietā ir iespējama, to atļauts izvietot pēc būves nodošanas
ekspluatācijā.
III. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VALSTS AIZSARGĀJAMA KULTŪRAS
PIEMINEKĻA TERITORIJĀ UN TĀ AIZSARDZĪBAS ZONĀ
27. Uz valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa drīkst izvietot tikai
izkārtnes, tām jābūt pielāgotām ēkas vēsturiskajai stilistikai un ēkas
arhitektūrai, kā arī kultūrvēsturiskajai videi, tām jābūt mākslinieciski
augstvērtīgām, to forma un saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa
kultūrvēsturisko vērtību, nedrīkst izmantot gaismas kastes (izņēmums var
būt telpiski gaismas burti).
28. Reklāmas izvietošana Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa
teritorijā pieļaujama tā, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts
aizsargājamā kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā
kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides koptēlu,
kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.
29. Reklāmas izvietošana Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa
aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē
Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā
kultūrvēsturisko vērtību.
30. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa – Saldus pilsētas vēsturiskā

6

2015. gada OKTOBRIS
centra teritorijā:
31.1. nav atļauts izvietot reklāmas pilonus, kā arī reklāmas banerus un
lielformāta Reklāmas;
31.2. apgleznot un veidot dekoratīvu, dizainisku krāsojumu uz ēku gala
fasādēm un ugunsmūriem, pieļaujams tikai saskaņā ar izstrādātu skici, ko
saskaņojis Būvvaldes galvenais arhitekts;
31.3. nav pieļaujams izvietot brīvi stāvošus reklāmas objektus.
IV. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS
AIZLIEGUMI
32. Reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt reklāmas nesēja
konstrukcijas.
33. Elektroapgādes kabeļi, kas paredzēti Reklāmas izgaismojuma
nodrošināšanai nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.
34. Brīvi stāvošo reklāmas objektu elektroapgādi nedrīkst paredzēt
ar gaisvadu palīdzību. Elektroapgāde šiem objektiem jānodrošina pa
pazemes kabeļiem un jārisina vienlaikus ar attiecīgā objekta piesaistes
projekta izstrādi un jāsaskaņo Būvvaldē Ministru kabineta noteikumos
noteiktajā kārtībā.
35. Reklāmas objektus nav pieļaujams izvietot parkos, skvēros un
zaļajās rekreācijas zonās (izņemot īslaicīgu informāciju par kultūras un
sporta pasākumiem vai informatīvos stendus).
36. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas
vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu
vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi. Ja logus aizsedz no iekšpuses, neizmantojot reklāmu (spēļu zālēm, intīmpreču
veikaliem vai objektiem, kuriem jāaizsedz logi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā), sedzošo plakni no iekšpuses jāizvieto
vismaz 10 cm attālumā no logu plaknes, risinājumu atsevišķi saskaņojot
Būvvaldē.
37. Aizliegts izvietot Reklāmu:
37.1. uz jaunbūvju fasādēm, būvžogiem, kokiem u.c.;
37.2. apgaismes stabiem (izņemot svētku noformējuma elementus un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus).
38. Reklāmu aizliegts izvietot uz satiksmes organizācijas tehniskajiem
līdzekļiem. Reklāma nedrīkst būt izgatavota no materiāliem, kas var
apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus, kā arī to izvietojums nedrīkst
aizsegt satiksmes organizācijas ceļa zīmes, kā arī pasliktināt redzamību.
39. Aizliegts izvietot Reklāmu uz tiltiem (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas
lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai).
40. Reklāmas devējam, bet, ja tāda nav, tad zemesgabala vai būves,
uz kura izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir
pienākums demontēt Reklāmu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Reklāmas
izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vai pēc saimnieciskās
darbības veikšanas beigām attiecīgajā Reklāmas objekta izvietošanas
vietā un nodrošināt reklāmas nesēja sakārtošanu.
41. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai
īpašumu, Reklāmas devējam, bet, ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams
vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma,
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt
Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.
42. Ja, konstatējot 41. punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir informējusi
par tiem atbildīgo personu, taču trīs darba dienu laikā minētie apstākļi
nav novērsti, pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus bīstamības
novēršanai.
V. PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJAS MATERIĀLU
IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA
43. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šajos
noteikumu noteiktie Reklāmas izvietošanas pamatprincipi.
44. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus nedrīkst izvietot uz ielu apgaismojuma stabiem, kā arī pilsētas vēsturiskā centra zonā, ja priekšvēlēšanu
aģitācija sakrīt ar pilsētas vai novada svētku rīkošanas periodu.

2015. gada OKTOBRIS

SALDUS NOVADA VĒSTIS

VI. AFIŠU STABU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA
45. Uz afišu stabiem izvietojamās Reklāmas nav jāsaskaņo Būvvaldē.
46. Uz afišu stabiem un dēļiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus un
paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar
norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu materiālus
ne lielākus par A1 izmēru.
47. Afišas vai citus informatīvos materiālus to izvietotājs noņem un
afišas staba laukumu attīra trīs dienu laikā pēc informācijas noilguma.
VII. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
48. Būvvalde izskata jautājumu par Reklāmas demontāžu, kas veicama
sekojošos gadījumos:
48.1. ja Reklāma tiek izvietota bez Būvvaldes izsniegtas atļaujas;
48.2. ja Reklāma netiek uzturēta labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;
48.3. ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš un 10
(desmit) dienu laikā tā nav demontēta vai atļauja pagarināta;
48.4. ja Reklāma uzstādīta neatbilstoši izsniegtajai atļaujai;
48.5. ja notiek uzņēmējdarbības likvidācija attiecīgajā adresē un attiecīgā
Reklāma vairs nav aktuāla.
49. Noteikumu izpildi kontrolēt, fiksēt saistošo noteikumu pārkāpumus,
sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir tiesīgas šādas amatpersonas:
49.1. Būvvaldes būvinspektors;
49.2. Saldus novada pašvaldības policijas darbinieki.
50. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas
saskaņā ar šiem noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
51. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Būvvalde, konstatējot
šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo
aktu, kas uzliek adresātam pienākumu veikt noteiktas darbības šo saistošo
noteikumu izpildes nodrošināšanai.
52. Administratīvajā aktā minēto norādījumu neievērošanas gadījumā,
pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus Reklāmas demontāžai, izdevumus par Reklāmas demontāžu piestādot Reklāmas devējam, bet, ja tas nav
noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz
kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.
53. Būvvaldes izdoto administratīvo aktu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var apstrīdēt Saldus novada domē.
VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
54. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā.

Ar savu iniciatīvu
var veikt nozīmīgus
ieguldījumus
Baiba
Kūma,
“Rozentāla 15” projekta vadītāja

biedrības

Biedrība “Rozentāla 15” ir piesaistījusi
Saldus novada pašvaldības projektu fonda
finansējumu. Par projekta līdzekļiem tika
sakārtotas daudzdzīvokļu mājas notekcaurules
un aiztaisītas plaisas mājas fasādē, kas gadu
gaitā radušās paneļu šuvju vietās.
Tas pierāda, ka arī nelielas daudzdzīvokļu
mājas ar minimāliem izdevumiem var veikt
nozīmīgus uzlabojumus.
Biedrība “Rozentāla 15” iedzīvotāju sapulcē,
ņemot vērā mājas dzīvokļu īpašnieku
vairākuma viedokli, nolēma, ka nepiedalīsies
ES projektā par daudzdzīvokļu mājas
siltināšanu, jo tad jāņem samērā liels kredīts.
Tomēr tas nenozīmē, ka pašus siltināšanas dar-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Atbilstoši 30. 10. 2012. MK noteikumiem Nr.
732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas
izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērtas
pret publisku vietu” 47. punktam, pieņemot šos noteikumus pašvaldība nodrošina saistošo noteikumu
atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 30. 10. 2012. noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45.
punktu.
Saistoši noteikumi paredz reklāmas vai reklāmas
objektu
izvietošanas
kārtību,
izvietošanas
ierobežojumus, afišu stabu izvietošanas kārtību, kā
arī reklāmas un reklāmas objektu apsaimniekošanas
un demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa
beigām. Noteikumi paredz administratīvās atbildības
iestāšanos par šo noteikumu neievērošanu.

Inform. par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Inform. par plānoto
projekta ietekmi
uz uzņēmējd. vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz
personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas
objektu Saldus novadā.

Inform. par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saldus novada būvvalde. Saistošie noteikumi paredz, ka noteikumu izpildi kontrolēt, fiksēt saistošo noteikumu
pārkāpumus, sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolus tiesīgi būvvaldes būvinspektors un
Saldus novada pašvaldības policijas darbinieki.

Inform. par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Cita informācija

Saistošie noteikumi
Teritoriālajā komitejā.

bus neveiks. Mājas siltināšanas darbus biedrība
veic pamazām – par mājas apsaimniekošanas
naudām un citiem līdzekļiem.
Šobrīd ir nosiltināta viena mājas siena, un tiek
krāts finansējums turpmāko darbu veikšanai.
Bet ir skaidrs, ka mājas siltināšanas darbus
varēs turpināt ne ātrāk kā pēc trīs gadiem.
Mājas otra siena, kas vēl tikai gaida siltināšanu,
ir samērā kritiskā stāvoklī: māja ir veca, šuves
starp betona paneļiem izdrupušas, lietus laikā
dzīvokļos caur tām sūcas mitrums. Arī mājas
notekcaurules pilnībā nepilda savas funkcijas – vairākās vietās uz mājas sienas veidojas
apsūnojums.
Minēto problēmu risinājumi ir būtiski
mājas uzturēšanas un saglabāšanas funkciju
nodrošināšanai. Tādēļ mājas iedzīvotāji
sarosījās un nolēma problēmas risināt: aptaujāja
būvniekus par nepieciešamo darbu izmaksām,
uzrakstīja projektu un piesaistīja Saldus novada
pašvaldības projekta fonda līdzfinansējumu.
Pieliekot klāt vēl savu finansējumu, tika radīti

izskatīti

un

apstiprināti

veiksmīgi nosacījumi projekta īstenošanai.
Lai mājas uzturētu labā tehniskā stāvoklī un
pagarinātu to kalpošanas laiku, ilgtermiņā
būtu jāplāno nepieciešamie remonta darbi,
un šim nolūkam jāveido uzkrājumi. Ir mājas,
kurās tas notiek, bet vēl vairāk ir tādu, kur
apsaimniekošanas
izdevumi
aprobežojas
ar sīkiem kārtējiem remontiem vai avāriju
likvidēšanu.
Biedrības pieredze liecina, ka, mājas
iedzīvotājiem
aktīvi
iesaistoties
apsaimniekošanā, var veikt arī ne tik lielus, bet
nozīmīgus ieguldījumus mājas saglabāšanā.
Katram pašam, it īpaši daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem, ir jāaizdomājas par savu māju
stāvokli, aktīvi jāiesaistās to apsaimniekošanā
un jāveic vismaz minimāli pasākumi to
uzturēšanā.
Lai gan mājai Rozentāla ielā 15, Saldū, vēl
nepieciešami fasādes vizuālie uzlabojumi,
tomēr savu funkciju – siltuma un mitruma
noturība, tā pilda.
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Jaunatnes darbinieku apmācības Gruzijā
Rudīte Muraševa, apmācību
dalībniece

No 1. līdz 10. jūlijam
Gruzijā notika ES programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” atbalstītas apmācības
pieredzējušiem jaunatnes darbiniekiem “Outdoor – Bringing
You Closer to YOU”.
Apmācības
tika
īstenotas
Gruzijas kalnu reģionā, Juta
ciematā. Projektā piedalījās trīs
neformālās izglītības apmācītāji
un jaunatnes darbinieki no Latvijas. Apmācību galvenais mērķis
bija pulcēt pieredzējušus jaunatnes darbiniekus, lai izvērtētu
darbu ar jauniešiem, rastu jaunas
idejas un iedvesmu turpmākam
darbam. Jaunatnes darbs tika
analizēts, izmantojot holistisko (garīgās, fiziskās, sociālās,
intelektuālās un emocionālās
mijiedarbības) pieeju.
Apmācību darba metodoloģija
Jauniešu projekts
Francijā
Nauris Zeltiņš, Latvijas grupas
vadītājs
“Music & Protest” ir muzikāls
projekts jauniešiem, kas šogad no
norisinājās Francijā, Narbonnā.
Tajā iesaistījās jaunieši no
piecām valstīm – Latvijas, Polijas,
Beļģijas, Lihtenšteinas un Francijas. Projekta galvenais uzdevums
bija nedēļas laikā izveidot starptautiskas mūzikas grupas, kurām
projekta noslēgumā jāsniedz koncerts plašākai auditorijai.
Šīs nedēļas laikā jaunieši ne tikai
muzicēja, bet arī diskutēja, izteica
savu viedokli par visai pasaulei
aktuālām tēmām, īpaši uzsverot
Francijas satīriskā žurnāla “Charlie Hebdo” karikatūras, kā arī
neseno uzbrukumu redakcijai.
Tikai nedēļas laikā tika iepazītas
jaunas kultūras, iegūti jauni
draugi, piedzīvots tāds muzikāls
enerģijas lādiņš, kas katram
no dalībniekiem deva spēcīgu
motivācijas un iedvesmas devu
turpmākai muzikālajai darbībai,
kā arī vēlmi nākamgad tikties atkal.
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un programma bija īpaši
pārdomāta un profesionāli sagatavota, kas iekļāva jogas un
meditācijas nodarbības no rītiem,
izvērtēšanas pastaigas dienas
laikā, kā arī īpašu 24 stundu
izaicinājuma pārgājienu kalnos.
Semināra laikā īpaša uzmanība
tika veltīta jaunatnes darba un
neformālās izglītības vērtību
analizēšanai un personīgā jaunatnes darba izvērtējumam. Tika
dota iespēja plānot sadarbību ar
iepazītajiem partneriem.
Apmācību laiks bija īpašs, ar
neparastu pieeju jaunatnes darba
izvērtēšanai, jaunām zināšanām
un izaicinājumiem, brīnišķīgiem
dalībniekiem,
iedvesmojošām
vadītājām
un
personīgiem
atklājumiem. Protams, Gruzija
noteikti ir valsts, kas pārsteidz,
iedvesmo un sniedz atbrīvotības
sajūtu! Dabas skati, kas aizrauj elpu, ceļi, kas liek kņudēt
pakrūtē, upes, kurās ir dzīvības
spēks un kalni – neaprakstāmi
un neaizmirstami skaisti, ziedoši!
Un pāri visam – Gruzijas
tradīcijas un nesavtīgā cilvēku
viesmīlība! ●

Pirmā vasaras mākslas akadēmija - Portraits
of Generation (Paaudžu portreti)
Ēvalds Kārkliņš, Pampāļu jaunatnes lietu koordinators
Šī gada 2. jūlijā divi jaunatnes līderi un desmit jaunieši no Saldus
novada devās uz pirmo vasaras mākslas akadēmiju “Portraits of a
Generation” (Paaudžu portreti), kas norisinājās Vācijā.
Ceļā līdz galamērķim tika pavadītas aptuveni 16 stundas ar dažām
pieturām Lietuvā un Polijā.
4. jūlijā atklāja nometni, kurā bija pārstāvji no Lielbritānijas, Vācijas,
Polijas, Latvijas un Basku zemes teritorijas. Nometnē tika piedāvātas
šādas nodarbības: teātra spēle, fotografēšanas prasmes, māksla
(zīmēšana), deja un žonglēšana jeb cirka pamati.
Līderis no Lielbritānijas piedāvāja teātra nodarbības, kurās asistēja
arī Ēvalds Kārkliņš no Saldus grupas. Foto nodarbības vadīja Ilze
Fišmeistere no Saldus, cirka nodarbības vadīja Basku zemes teritorijas pārstāves, bet mākslas nodarbību - britu līderis. Saldus jaunieši
izvēli izdarīja šādi: trīs fotografēja, trīs spēlēja teātri, divi zīmēja un
divi žonglēja.
Nacionālajos vakaros dalībnieki prezentēja katrs savu valsti. Nedēļas
laikā gatavojāmies vietējiem svētkiem. Katra nodarbību grupa nedēļas
laikā gatavojās svētkiem, lai parādītu, kas ir apgūts nometnes laikā.
Teātra grupa sagatavoja izrādi ģimenēm un bērniem par pasaku
varoņiem. Mākslas grupas darbus svētku laikā varēja aplūkot visi
pilsētas iedzīvotāji un viesi. Arī foto grupas fotogrāfijas varēja apskatīt
liepu alejā, kur tās bija sakārtas zaros. Savukārt cirka grupa savu
priekšnesumu bija sagatavojusi ar žonglēšanas, akrobātikas un teātra
elementiem. Vakara noslēgumā vērojām un paši piedalījāmies talantu
šovā.
Saldus jaunieši šajā piedzīvojumā ieguva jaunus draugus, uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, iemācījās cienīt citus un iemācījās dažādas
spēles.

Tūrisma diena Saldus novadā
Sintija Pileniece, p/a “Saldus TIKS centrs” tūrisma
speciāliste
26. septembrī Saldus novadā tika atzīmēta
Starptautiskā Tūrisma diena, piedāvājot novada
iedzīvotājiem un viesiem iespēju piedalīties dažādās
aktivitātēs.
Tūrisma dienas programmā veiksmīgi iekļāvās
biedrības “KIT” organizētais pasākums, kas aicināja
iepazīt visā pasaulē populāru un izplatītu brīvā laika
pavadīšanas veidu – “geocaching” jeb slēpņošanu.
Pirms pasākuma pilsētā tika īpaši izveidoti slēpņi,
kas saistīti ar Saldus kultūras norisēm un personībām.
Arī J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
iesaistījās un apmeklētājiem piedāvāja izkalt “Saldus naudiņu”, kā arī vērot vietējo amatierkino entuziastu uzņemtās filmas. Vislielāko atsaucību
guva piedāvājums doties ekskursijā pa mazāk
zināmiem Saldus novada apskates objektiem. Braucienam pieteicās 50 dalībnieki, un gida Ulda Kuģa
pavadībā grupa ekskursiju uzsāka ar viesošanos
pie Lutriņu trušiem. Šeit ikviens varēja izmanot
iespēju paglaudīt, nofotografēt un iepazīt mīlīgos
garaušus. Turpinājumā lauku sētā “Ziķi” ekskursanti
lūkoja saimnieka bagātīgo kino un foto kolekciju
un uzklausīja izsmeļošu stāstījumu, bet foreļu parkā
“Siguldas” izzināja foreļu audzēšanas procesu un
aplūkoja labiekārtoto mājas apkārtni un dārzu. Dienas
otrajā pusē ceļš veda uz Zvārdes pagastu pie retro auto
kolekcionāra Jāņa Dobeļa un uz lauku sētu “Puteņi”,

kur saimniece izrādīja savu saimniecību. Brauciena
noslēgumā liela daļa dalībnieku atzina, ka ekskursijas
laikā guvuši daudz jaunu iespaidu, dažādas emocijas,
kā arī gandarījumu par interesanti pavadītu dienu.
Tūrisma diena noslēdzās Kapelleru namā ar
sirsnīgu, atvērtu un izklaidējošu dabas eksperta un TV
raidījumu veidotāja Māra Oltes stāstījumu par savu
pieredzi, iecerēm un uzskatiem dabas aizsardzības,
tūrisma attīstības, makšķerēšanas un citos jautājumos.
M. Olte sniedza arī palīdzīgu roku, no aptuveni
30 iesniegtajām un aizpildītajām Saldus novada
apceļošanas akcijas „Nesēdi mājās – piedzīvo vasaru”
anketām izlozējot balvu ieguvējus. Liela daļa akcijas dalībnieku ieradās uz izlozi personīgi, līdz ar to
vairums uzreiz varēja saņemt balvas – saldumu komplektus no SIA “Saldus pārtikas kombināta” un Saldus TIKS centra, medus izlasi no SIA “Meduspils”,
dāvanu karti no AS “Druva Food”, iespēju doties
laivu braucienā no ZS “Ievas”, iespēju izjāt ar zirgu
no lauku sētas “Kaijas”, kā arī tekstilmākslinieces
Baibas Rīteres darināto gobelēnu “Austras koks”. Tie
laimētāji, kuri nevarēja būt klāt izlozē, tika informēti
un tuvākajās dienās saņēma savu laimestu Saldus
TIKS centrā. Par saldajām balvām īpaši priecājās
mazākie akcijas uzvarētāji, kas solīja pacienāt ar
saldumiem arī ģimenes locekļus. Akcijas noslēgumā
tika teikts liels paldies par atsaucību ne tikai akcijas dalībniekiem, bet arī akcijas objektu saimniekiem, veidotājiem un uzturētājiem, kā arī iepriekš
minētajiem akcijas atbalstītājiem. ●
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Ezeres pagastā
Agrita Pilibaite,
Ezeres
pagasta
bibliotēkas vadītāja
25.
septembrī
bibliotēkā
notika
dzejas pēcpusdiena “Ar sauli
uz pleca”, veltīta Raiņa un Aspazijas 150 dzimšanas dienai.
Aspazijas lomā iejutās Ezeres
pagasta amatierteātra talantīgā
aktrise Anna Andersone, kura
izjusti un emocionāli klausītājus
iepazīstināja ar Aspazijas un
Raiņa dzīves gājumu un literāro
darbību.
Tika demonstrētas filmas multimediju projekta “Domas spēks
iepazīstina Eiropu ar Raini un
Aspaziju” laikā. Projekta mērķis
– abu dzejnieku idejas atklāt visu
28 Eiropas Savienības dalībvalstu
iedzīvotājiem (animācijas filma
“Mākonītis un mākonīte”, Ga
bora Goldmaņa un Lindas Leen
izpildītā dziesma “Circenīša
ziemassvētki”).
Aicinot atklāt savus apslēptos
talantus, visdrosmīgākā izrādījās
pagasta iedzīvotāja Paulīna Pilecka, kura nolasīja vairākus savus
sarakstītos dzejoļus. Izrādās,
ka Paulīnei ir vesela klade ar
dzejoļiem.
Čaklākie bibliotēkas lasītāji
– Līva Grandberga un Evelīna
Jonušauska – iepriecināja ar
skaistām dzejas rindām.
Visi pasākuma dalībnieki lasīja
Raiņa dzeju un saņēma skaistas
bibliotēkas grāmatzīmes.
Dzejas pēcpusdiena noslēdzās
pie piparmētru tējas tases un medus maizes.
Paldies
apmeklētājiem
un
kultūras nama vadītājai Lienei
Šteinbergai par sadarbību!
Savs ir tas, kas ir priekš cita.
Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs,
Pastāvēs, kas pārvērtīsies.
/Rainis/

Apvienotajā
Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastā
Santa
Arāja,
Jaunlutriņu
sociālā darbiniece
Jaunlutriņu
attīstības biedrība
ir
saņēmusi

finansiālu atbalstu projekta „Kopā
pa dabas takām” īstenošanai
no Saldus novada nevalstisko
organizāciju atbalsta fonda.
Projekta mērķis ir veicināt
ģimeņu, bērnu, jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanu caur savas personības attīstību, izrādot
iniciatīvu un vēlēšanos būt sociāli
aktīviem.

5. septembrī projekta laikā
ģimenēm,
jauniešiem
un
bērniem bija iespēja piedalīties
pasākuma “Vides izzināšanas
dienas” aktivitātēs, kuras vadīja
Sandra Medne un Mazpulku
jaunieši. Dalībnieki ieguva jaunas zināšanas par Jaunlutriņu
pagasta vēsturi, par augiem, par
literārajiem tēliem, degustēja
dažādas zāļu tējas un jautri pavadīja laiku, iesaistoties
dažādās spēlēs un baudot sarūpēto
cienastu.
9. septembrī bija iespēja
aktīvi darboties Ivetas Strikasas vadītajā “Prasmju dienas”
radošajā darbnīcā Jaunlutriņu
dienas centrā. Radošajā darbnīcā
bērni, jaunieši un viņu vecāki,
izmantojot arī dabas materiālus,
ar mērķi attīstīt radošās spējas
un domāšanu gatavoja dažādas
lietas.
12. septembrī projekta laikā tika
organizēts brauciens uz Laumu
dabas atpūtas parku, kur dabas
parka komanda vadīja interesantu
un aizraujošu aktivitāšu kopumu.
15. septembrī Jaunlutriņu dienas
centrā pulcējās projekta “Kopā
pa dabas takām” dalībnieki,
kur dalījās gūtajos iespaidos un
pieredzē. Apskatei tiks izlikti
dalībnieku radošie darbiņi.
Kopā mēs varam savu dzīvi
un ikdienu padarīt gaišāku,
jautrāku, notikumiem bagātāku.
Dzīvi nevar atlikt uz vēlāku
laiku – tā jādzīvo šodien,
tagad, tūlīt, cenšoties to visiem
spēkiem padarīt labāku sev un
līdzcilvēkiem. Pateicamies par atbalstu Saldus novada nevalstisko
organizāciju atbalsta fondam!
Andris Mickēvičs, Jaunlutriņu
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tautas nama vadītājs
Latvijā Tēvu diena tiek atzīmēta

jau septīto gadu. Jaunlutriņos jau
otro gadu gan vietējās ģimenes,
gan ciemiņi no Vārmes un citiem
pagastiem izpauda savas radošās
prasmes dažādās aktivitātēs. Lielu
pateicību izsakām orientēšanās
klubam “Saldus” par iespēju
neparastā un vēl nebijušā veidā
iepazīt Jaunlutriņu pagastu, baudot skaisto ainavu un vēsturiskās
ēkas.
Vislabākos
rezultātus
uzrādīja Lankovsku komanda.
Arī pārējās komandas veiksmīgi
veica stafeti, atrodot visus 12 OK
“Saldus” uzliktos punktus.
Lielu
atbalstu
sniedza
Jaunlutriņu
dienas
centra meitenes, kuras palīdzēja
organizēt jautru un krāšņu
foto sesiju visiem tēviem un
mammām. Tēvi varēja parādīt
savas zināšanas un iemaņas
ātrumkārbas salikšanā un šaušanā
mērķī. Pasākuma laikā ikviena
ģimene pārbaudīja savu atjautību
un izdomu.
25. septembrī Jaunlutriņu tautas nams sadarbībā ar Jaunlutriņu
dienas
centru
organizēja
tradicionālo pasākumu skolēniem
pirms jaunā mācību gada
uzsākšanas. Pasākumā “Pa jautro
taku uz skolu” bērni un jaunieši
guva izzinošu informāciju un
jaunus iespaidus par savu pagastu. Lielu atbalstu sniedza AS
“DRUVA FOOD”, kuri bērnus
un jauniešus iepriecināja ar gardo
Druvas saldējumu.
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu
bibliotēkas - informācijas centra
vadītājs
Kursīšu bibliotēkas Lasošais
Runcis (Mārtiņš Lagzdons) un
Burtu meitiņa (Laima Tiļļa)
viesojās Kursīšu pamatskolā, kur
1. septembrī kopā ar mazāko klašu
skolēniem gāja rotaļās, zīmēja un
fotografējās, lai skaisti un interesanti iesāktu jauno mācību gadu.
21. septembrī bibliotēkā uz

citādu vēstures stundu pulcējās
13 Kursīšu pamatskolas 6. un 9.
klases skolēni kopā ar audzinātāju
Daci Rožkalni. Bērni iepazinās
ar bibliotēkā izlikto J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas
muzeja
izstādi
“Svešumā”,
kura stāsta par 1949. gada 25.
marta deportācijām bijušajā Saldus rajonā, kā arī atbildēja uz
skolotājas sagatavoto darba lapu
jautājumiem par izstādē apskatīto
tēmu un notikumiem.
Visu septembri bibliotēkā bija
apskatāma kursīšnieku Indras un
Jura Lagūnu kolekcijas izstāde
“Gudrības simbols – pūce”.
Kolekcijā apskatāmas vairāk kā
35 dažādas formas, materiālu un
lieluma pūču figūriņas, mīkstās
mantiņas, trauki ar pūcīšu apdruku.
Laima Tiļļa, kultūras darba organizatore un projekta vadītāja

24.
septembra
pievakarē
kursīšnieki pulcējās Kursīšu
dīķmalā
uz
dzejas
dienu
pasākumu “Saldus novada saule
pār
Kursīšiem”.
Pasākumā
savijās Māra Čaklā dzeja un Ērika
Ķiģeļa dziesmas. Šis pasākums
bija īpašs ar to, ka skatītāji paši
veidoja scenāriju. Dziesmu un
dzejoļu secība iepriekš nebija
zināma. Vadītājiem bija zināms
tikai sākuma un beigu daļas
scenārijs. Pasākuma dziesmas
tika izvēlētas no saules koka
ziedlapiņām, savukārt dzejoļus,
kurus amatierteātra aktieri lasīja,
izvēlēja no saulespuķu ziedu
galviņām. Pasākuma apmeklētāji
novietoja
saulespuķes
uz
improvizēta plosta kopā ar
svecēm un aktieru vadībā plosts
tika palaists Kursīšu dīķī. Saules
plostu dīķī pavadīja Ē. Ķiģeļa
sarakstītā dziesma “Saldus saule”.
Laika apstākļi un saulīte īpaši
mūs lutināja, ļaujot pasākumam
noritēt kā iecerēts. Paldies visiem
pasākuma apmeklētājiem par
iesaistīšanos.
Pateicamies
arī
lieliskajam amatierteātra “KODOLS”
sastāvam (Sanita Vītola, Ināra
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Balse, Aija Jekabsone, Maija
Rorbaha, Andra Rorbaha, Eva
Griblo, Lāsma Voldiņa, Mareks
Jekabsons, Ainars Lapa, Viesturs Upenieks, Laima Tiļla,
Mārtiņš Lagzdons, Aira Vaitkus).
Paldies Žanim Bergmanim, Guntim Circenim, Matīsam Bergmanim par pasākuma tehnisko
nodrošinājumu. Paldies Kursīšu
pagasta pārvaldei par atbalstu.
Pasākums notika biedrības
“Kursīšu attīstības biedrības
“KABata”” projekta “Saldus novada saule pār Kursīšiem” ietvaros ar biedrības “KIT” finansiālu
atbalstu. Projekta ietvaros tika
iegādāti seši galvas radio mikrofoni, 10 lāpas un čuguna katls,
kas arī turpmāk tiks izmantoti
Kursīšu pagasta pasākumos.
Lutriņu pagastā
Ligita Popsujēviča,
Lutriņu
pagasta
bibliotēkas vadītāja
Latvijā 15 gadus veiksmīgi darbojas
lasīšanas
veicināšanas
programma
“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”. Protams, lai kļūtu par
tās dalībnieku, ir jāpiesakās un
jāpamato sava dalība tajā. Lutriņu
pagasta bibliotēkas jaunie lasītāji
šogad jau vienpadsmito reizi
piedalās projektā. Tā rezultātā
bibliotēka saņēma 22 jaunas
grāmatas 150 EUR vērtībā (sešas
bibliotēka iegādājās pati). Tieši
šogad priecē tas, ka vairāk nekā
puse no tām ir oriģinālliteratūra.
Beidzot ir saklausīts bibliotekāru
ieteikums par latviešu autoru
grāmatām. Kopumā ir ļoti interesanti darbi ar aizraujošu, notikumiem bagātu un izzinošu
saturu. Lasīšanas maratons ir
sācies un līdz decembra beigām
savā vecuma grupā jāizlasa sešas
grāmatas. Lutriņu bibliotēkā
paredzams liels skaits jauno žūriju
dalībnieku – jau iesaistījušās PII
“Kāpēcītis” divu vecāko grupu
bērni. Aicinājums arī vecākiem
un skolotājiem kopā ar bērniem
lasīt viņiem ieteiktās grāmatas, jo
šobrīd darbojas arī vecāku žūrija.
1. - 3. klašu audzinātāji vai
literatūras skolotāji var izmantot
tādu lasīšanas veidu kā priekšā
lasīšana, lai pēc tam kopīgi
pārrunātu grāmatā piedzīvoto.
Kā katru gadu bibliotēka rīkos
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svētkus un suminās čaklos
lasītājus. Kā – tas lai vēl ir
noslēpums!
Dzejas dienu ietvaros Lutriņu pagasta bibliotēka aicināja uzstāties
aktrisi Anitu Grūbi ar koncertprogrammu “Mums atkal spārnos
jāceļas”. Kopā ar komponistu
Māri Lasmani un dziedātāju Ingunu Kalniņu izskanēja koncerts,
kurš veltīts Raiņa un Aspazijas
150 gadu jubilejai. Kluba zāli
piepildīja sirsnīgs, izjusts Aspazijas un Raiņa dzejas mīlas
stāsts. Katrs koncerta apmeklētājs
mājup devās garīgi bagātāks.
Ar šo pasākumu iesākās pagasta
kultūras darbošanās sezona.
Biedrība “Lutriņu Sprīdīši” pagasta sabiedrībai dara zināmu, ka
vides objekta “Kurzemes klade”
izveide tiek pagarināta, un tas
tiks atklāts 13. novembrī, Valsts
svētku pasākuma laikā.
Ilga
Brēdiķe,
sociālās
palīdzības organizatore
19. septembrī Lutriņu pagasta
seniori un cilvēki ar īpašām
vajadzībām devās ekskursijā
uz Likteņdārzu, pa ceļam
apmeklējot Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeju. Muzejā, kas
atrodas senajā Lielvārdes muižas
klētī Daugavas krastā, ieguvām
informāciju par Lielvārdi, latviešu
tautas varoni Lāčplēsi, eposa
autoru Andreju Pumpuru, kā arī
izmantojām iespēju pašiem uz
brīdi kļūt par eposa personāžu un
izcīnīt spraigo cīņu starp Lāčplēsi
un Tumšo bruņinieku, jo muzeja
darbiniece iesaistīja ekskursantus teatralizētā spēlē. Pēc
muzeja apmeklēšanas apskatījām
Lāčplēša
gultu
Lielvārdes
parkā un Lielvārdes evaņģēliski
luterisko baznīcu.
Lutriņu pagasta seniori ik gadu
brauc ekskursijā, un Likteņdārzs
jau vairākus gadus tika pieminēts
kā viens no iespējamiem ekskursijas maršrutiem. Likteņdārza
ideja un tajā paveiktais, interesantais gida stāstījums iedvesmoja
seniorus un deva spēkus turpināt
ikdienas gaitas. Arī lutriņnieki
piedalījās dārza izveidē, jo vairāki
ekskursanti bija paņēmuši līdzi
zemi Likteņdārza Lielajam kalnam.
Atsauksmes pēc ekskursijas
liecināja, ka ar maršruta izvēli pagasta ļaudis ir apmierināti!
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Nīgrandes pagastā
Ligita
Ķiene,
Kalnu
kultūras
nama vadītāja
17.
septembrī
Kalnu
kultūras
namā notika Dzejas dienas kopā
ar dzejnieku Ojāru Ulmani,
muzicēja Zigurds Turss un Uldis
Kuģis.
22. septembrī tika atzīmēta Baltu vienības diena Kalnaišu kalnā.
Kopā ar draugiem no Lietuvas
dedzām ugunskuru, dziedājām
dziesmas un baudījām tēju, kā
arī guvām vēsturisku ieskatu par
latviešu un lietuviešu kopējo cīņu
pret zobenbrāļiem “Saules kaujā”
1236. gadā.
26. septembrī Kalnos, laukumā
pie viesnīcas, notika Miķeļdienas
tirgus “Rudentiņš bagāts vīrs”.
Iedzīvotāji un viesi pasākuma
laikā varēja nobaudīt Kalnu raganas ķiļķenus, piedalīties dažādas
aktivitātēs – atrakcijās, loterijā un
radošajās darbnīcās.
Sanita Stepanova, Nīgrandes
pagasta sporta darba organizatore

Nīgrandē notika tradicionālie
sporta svētki bērniem “Atā,
vasariņa”. Šajā dienā bērni teica atvadas vasarai un parādīja, ka ir gatavi jaunam darba cēlienam – skolai
un bērnudārzam. Sporta svētkos
bērni sacentās dažādos sporta veidos – riteņbraukšanā, tāllēkšanā,
šautriņu mešanā, basketbola soda
metienos, frīsbijā, tautas bumbā
un stafetē. Sacensību noslēgumā
pirmo trīs vietu ieguvēji katrā
sporta veidā tika apbalvoti ar
diplomiem un saldajām balviņām,
par kurām pateicamies sponsoriem Dzintaram Statkus un
Jurim Bērziņam. Paldies visiem
sacensību
dalībniekiem
un
vecākiem!
Ieva Kalvāne, Kalnu bibliotēkas
vadītāja
10.
septembrī
notika

Starptautiskās lasītprasmes un
rakstītprasmes dienas rallijs pa
darbnīcām Kalnu vidusskolā, bet
Kalnu vidusskolas 5. - 12.klases
skolēni piedalījās rudens talkā
Lošlejas parkā. 17. septembrī
Kalnu vidusskolā notika Dzejas
dienu pasākums “Dzeja nemelo”.
10. septembrī Kalnu bibliotēkā
notika neklātienes ceļojuma kluba
pirmā nodarbība “Grieķija”, kurā
ceļojuma iespaidos dalījās Gracija Blumberga.
17. septembrī Kalnu bibliotēka
kopā ar Kalnu vidusskolas 2.
klases skolēniem devās ciemos
pie PII “Griezīte” audzēkņiem.
Skolēni sveica bērnus ar
dzejoļiem, dziesmām un dāvāja
paštaisītas krāsojamās Bilžu
ābeces.

Anita Ķempe, Nīgrandes PII
“Griezīte” vadītāja
22. septembra rīts atausa saulains, ar rudens rasu pielietu zāli.
Koki sākuši pielaikot krāsainos
rudens mēteļus. Putni, zvēri un
kukaiņi sāk gatavoties ziemas
mieram. Arī vāvere tuvējā koka
dobumā liek kārumus, ar ko mie
loties aukstajos vakaros.
Arī mēs varam, gribam
un spējam palīdzēt vāverei.
Muzikālajos
sporta
svētkos
“Vāveres darbi rudenī” kopīgi
izveidojām mīkstu guļvietu no
kļavu lapām. No dārza atnesām
bietes, ābolus, tomātus, burkānus,
sīpolus. Salasījām daudz čiekurus
un sveicām vāveri ar rudens
dziesmām, kā arī gājām rotaļās.
Saldus pagastā
Ļuba Kapteine, Saldus pagasta
kultūras darba organizatore
Druvas kultūras nama vidējās
paaudzes deju kopa “Druva” jauno dejošanas sezonu
atklāja ar tradicionālu kolektīva
saliedēšanas pasākumu – šoreiz
ar braucienu apkārt Cieceres ezeram. Pēc tam viesu namā “Krustkalni” dalībnieki dalījās savos
vasaras iespaidos un pārrunāja
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nākotnes plānus. Šī sezona
dejotājiem solās būt interesanta
gan novada, gan valsts līmenī.
Nākamā gada jūnija sākumā
Liepājā notiks Kurzemes novada
deju svētki, kuros piedalīsies arī
deju kopa “Druva”. Ja Tev patīk
dejot un interesanti pavadīt brīvo
laiku – pievienojies mums!

Vadakstes pagastā
Aina
Statkus,
Vadakstes
bibliotēkas vadītāja
16. septembrī notika dzejas
dienas pasākums “Tālās un tuvās
noskaņās”. Pasākuma sākumā par
godu dzejnieku Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai bibliotēkas
vadītāja nolasīja dažas dzejas
rindas no viņu darbiem. Tad
klātesošie skaitīja savus izvēlētos
dzejoļus, kā arī kavējās atmiņās
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par savu iecienītāko dzejnieku
darbiem.
No 14. - 28. septembrim pagasta
pārvaldes ēkā bija apskatāma
rudens ziedu izstāde “Rudens
noskaņa caur ziediem vijas”.
Ieva Ģērmane, sporta darba organizatore
26. septembrī Vadakstē notika
volejbola karaļa un karalienes
titula izcīņa. Spēles notika sporta
zālē uz samazināta spēles laukuma, katrā laukuma pusē pa diviem
spēlētājiem (sieviešu, vīriešu
un jaukto pāru konkurencē).
Volejbola karaļi un karalienes tika
kronēti.
Zirņu pagastā
Sarmīte Kaufmane,
Zirņu pagasta kultūras
darbu organizatore
16. oktobrī plkst.
15.00 Zirņu pagastā,
Bērzu ielā 4, biedrība “Vecāku
klubiņš “KODOLS”” atvērs
spēļu istabu. Darba laiks: katru
dienu no plkst. 15.00 līdz 19.00,
Eduards Strazdiņš

Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
oktobra jubilāriem vēl
Saldus novada dome

Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Andris Ķēpulis
Daina Titsone
Ligita Anita Piņķe
Alnis Brūns
Apvienotajā Jaunauces
un Rubas pagastā
Jaunaucē
Arnis Zemgalis
Gunārs Balceris
Ingrīda Leiba
Larisa Belodeda
Rubā
Gita Roze
Sigus Karpis
Sarmīte Krauze
Aivars Šīre

Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā
Jaunlutriņos
Vineta Laviceviča
Laimonis Lazarevs
Andrejs Klotiņš
Edvīns Brālītis
Dzidra Rukmane
Šķēdē
Edvards Zabarovskis
Rita Ozola
Velta Marija Zīrupa
Lita Augstkalniete
Kursīšu pagastā
Virgīnija Circene
Viktors Drukovskis
Lija Želve
Romvaldis Bicāns
Uldis Stepiņš
Antonija Šurkaite
Lutriņu pagastā
Irēna Andrušaite
Ona Čala
Aina Olbačevska
Margrieta Jefišova
Jānis Lukaševics
Vita Samoška
Ērika Ozola
Nīgrandes pagastā
Guntars Gulbins

sestdienās un svētdienās no plkst.
13.00 līdz 19.00.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore
Plūst ielas straume savā gaitā:
Uz darbu viens, uz mājām cits.
Skrien autobusi milzu skaitā,
Viss ņudz kā trauks, kas pārpildīts.
Bet, lūk, iet vīrs uz mērķi droši,
Kas viņu redz, to pārņem prieks:
Tā solis dun tik uzvaroši –
Tur steidzas mazais pirmklasnieks.
/Arvīds Grigulis/

Lai arī laiks nelutināja, un lietus
nomāca 1. septembra labo omu,
Striķu skoliņā bērnu prieks par
atkal tikšanos virmoja visapkārt.
Svētku drēbēs tērpušies un ar ziedu pušķiem rokās, lasot dzeju un
dziedot dziesmas, bērni, vecāki
un skolotāji skaisti sagaidīja
1. septembri. Šogad Striķu
pamatskola var lepoties ar kuplu
pirmklasnieku skaitu, jo skolas

Viktors Šaulis
Inita Kļava
Ausma Fiļipova
Novadnieku pagastā
Agris Ķemers
Aivars Kalvāns
Aivars Jēkabsons
Viktors Gile
Egons Freimanis
Laimnesis Šteins
Jānis Brunavs
Imants Sproģis
Ārija Kalnakārkle
Pampāļu pagastā
Sandris Milašs
Sarmīte Strazde
Ināra Lagūne
Regīna Pumpuriņa
Saldus pagastā
Andris Bitāns
Inita Meiere
Vladimirs Pobeda
Aigars Gerlovess
Vaira Landmane
Silva Dālmene
Sarmīte Trofīmova
Sergejs Beļkevičs
Inguna Meikšāne
Arvīds Vīndedzis
Aina Bērziņa
Daina Baha

gaitas uzsāka divpadsmit bērni.
Lai
visiem
skolēniem
nerimstoša interese par visu jauno un nezināmo! Skolotājiem –
nesavtīgi veltīt savus spēkus bērnu
izglītošanai un audzināšanai!
16. septembrī Zvārdes pagasta
bibliotēkā notika dzejas dienas.
Bibliotēkā bija ieradušies Striķu
pamatskolas skolēni no 1., 2.
un 3. klases. Bērni iepazinās ar
bibliotēku un pēc tam tika aicināti
radoši darboties. Katrai klasei
bija jāizveido sava dzejas dienu
grāmatiņa. 3. klase bija īpaši
gatavojusies – skolotāja lasīja
Aspazijas dzejolīšus no grāmatas
“Sēž uz sliekšņa pasaciņa”.
Skolēni rakstīja dzejoļus un
zīmēja zīmējumus par dzirdēto.
Paldies bērniem un skolotājām
par piedalīšanos!

Ērika Paštore
Velta Bušmane
Gunārs Ēriks Zariņš
Rasma Andersone
Astrīda Poļikova
Lidija Melvere
Līvija Priede
Zaņas pagastā
Valerijs Petrovs
Gunta Lapšāne
Raimonds Pētersons
Vilnis Bercis
Prancišks Adomavičs
Zirņu pagastā
Leons Ķeķis
Anita Upeniece
Dzidra Laugale
Ausma Emīlija Vīdnere
Valija Beierbaha
Zvārdes pagastā
Mirdza Kaudze
Saldus pilsētā
Ivars Dzērve
Jānis Golubovs
Gunta Gricmane
Vēsma Jānīte
Skaidrīte Kalve
Olga Lapiņa
Gedimins Mazprecnieks
Irēna Pērkone
Daina Puravica

Rihards Treinis
Harijs Veiss
Aušrele Žilinska
Daina Baļule
Velta Degute
Ivars Kreicbergs
Aina Ķimene
Skaidrīte Lazdiņa
Dzintra Lomonosova
Ruta Pilāne
Silvija Šteinberga
Ausma Štraupa
Lūcija Švalbe
Paulīne Tēraude
Ieva Tīla
Edgars Kalniņš
Valija Piljanovska
Irēna Poga
Rasma Štrāla
Skaidrīte Ūdre
Valda Zemitāne
Brigita Ēdolfa
Vanda Pentjuša
Ausma Šrēdere
Irma Ziemiņa
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.

11

PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
SALDUS PILSĒTĀ
27.10. plkst. 17.00

Saldus pilsētas iedzīvotāju forums. Saldū, Avotu ielā 12,
lielajā zālē.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē
21.10. plkst. 10.00

Interaktīva izrāde bērniem “Sunītis un Kaķīte”.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
23.10. plkst. 15.00

Pasākums “Kristāla Zirgs”.

24.10. plkst. 18.00

Grupa “DaGamba” ar koncerttūri “Bach goes to Iran”.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
17.10. plkst. 18.00

Grupas “BIG AL & THE JOKERS” rudens koncertu tūre.

5.10. – 12.12.

Virginijus Tamošiunas gleznu izstāde.

14.09. – 14.11.

Sandra Eglītes foto un Ilzes Dūdiņas stikla darbu izstāde
“SVALBARD”.

23.10. plkst. 18.00

Izrāde “Padegs un Padegs”.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
5.09. – 11.10.

Zigurda Poļikova 60 gadu jubilejai veltīta izstāde “Abstrakciju lauki”.

13.10. – 31.10.

Izstāde “Saldus radio pilngadība”.

Visu mēnesi

Izglītojošās nodarbības muzejā skatāmajās izstādēs.

16. 10. – 22. 11.

Talitas Vālodzes gleznu izstāde.

16.10. (laiks tiks
precizēts)

Talitas Vālodzes gleznu izstādes atklāšana un tikšanās ar
mākslinieci.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
20.10. plkst. 14.00

Literārs pasākums “Svaiga gaisa plaukstas”. Tikšanās ar
rakstnieku, publicistu, sabiedrisku darbinieku Māri Ruku.

6.10. – 30.10.

Foto izstāde – Latvijas mākslinieku panākumi XXIX
Starptautiskajā Ledus un XX Sniega skulptūru festivālā
Harbinā (Ķīnā).
Izstādes atklāšana. Piedalās mākslinieku tandēms - Kārlis
Īle un Maija Puncule kopā ar Mintautu Buškevicu un Ainaru
Zingniku.

6.10. plkst.15.00

1.10. – 31.10.

Izstāde “Novadnieku kalendārs: oktobris”.

1.10. – 31.10.

Novadpētniecības izstāde. Izstāžu cikls “Saldus bibliotēka
1925-2015: mirkļi no vēstures”: “Pētām pagātni,
dokumentējam tagadni, veidojam nākotni”.

5.10. – 22.11.

J. Rozentāla studijas dalībnieku darbu izstāde “Vasaras
atskaņas”.

1.10. – 31.10.

Izstāde no privātkolekcijas: “Senās lampas, svečturi,
zvaniņi…”.

16.10.

“Runā TEDs” - diskusiju vakars.

27.10. – 29.10.

Rudens brīvlaika aktivitātes.

31.10.

Saldus novada Jauniešu forums. Ezeres pagastā

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
3.10. plkst. 17.00

LBL 2. divīzijas basketbola spēle BK “Saldus” – BK
“Turība”.

No 5.10.

Saldus novada čempionāts basketbolā. Pēc kalendāra.

6.10. plkst. 18:30

LBL 2. divīzijas basketbola spēle BK “Saldus” – BK
“Pārdaugava/LU”.

9.10. plkst.. 10.00

Florbols vidusskolas grupā jaunietēm Druvā.

10.10. plkst. 11.00

Orientēšanās sacensības – Saldus kauss 2015, Saldus novada atklātais čempionāts un R. Mankusa piemiņas kausu
izcīņa. Zirņu pagasts, “Stalmaņi”.

10.10. plkst. 16.00

Orientēšanās sacensības “ABC 2015” 17. kārta Saldus ezera
pludmalē.

10.10. plkst. 20.00

Saldus novada čempionāta zolītē noslēgums sporta
kompleksā.

16.10. plkst. 10.00

Florbols 2000. (99.) – 2001. g. dz. zēniem zonu sacensības
(8. – 9. kl. gr.), meitenēm 2000. – (99.) – 2003. g. dz. (6. – 9.
kl. gr.). Druvā un Šķēdē.

No 19.10.
kalendāra

Saldus novada čempionāts florbolā.

23.10. plkst. 10.00

Florbols 2000. (99.) – 2001. g. dz. zēniem zonu sacensības
(8. – 9. kl. gr), meitenēm 2000. – (99.) – 2003.g.dz. (6. – 9.
kl.gr.). Druvā un Šķēdē.

26.10 plkst. 18.30

LBL 2. divīzijas basketbola spēle BK “Saldus” – BK “DSN”.

31.10 plkst. 17.00

LBL 2. divīzijas basketbola spēle BK “Saldus” – BK “VeA”.

EZERES PAGASTĀ
1.10. plkst. 17.00

Iedzīvotāju forums Ezeres kultūras namā Kursīšu,
Vadakstes, Jaunauces, Rubas un Ezeres iedzīvotājiem.

Visu mēnesi
(pieteikties
kultūras namā)

Ezeres kultūras namā darbu atsāk sekojoši pašdarbības
kolektīvi: sieviešu koris “Kaprīze’’, vokālais ansamblis “Alianse”, amatierteātris “Meduspods”, dāmu klubs
“Ezerīte”, ārstnieciskās vingrošanas grupa, vīriešu vokālais
ansamblis, vidējās paaudzes deju kolektīvs.

12.10. plkst. 17.00

Ezeres kultūras namā projekta “Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”
vēstneses Diānas Zandes lekcija “Kā izprast savu mazuli?”.

17.10. plkst. 14.00

Lietuvas cirka izrāde “Pasakainā planēta” Ezeres kultūras
namā.

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
31.10. plkst. 19.00

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
10.10.

Rudens tirgus.

24.10.

Simjūda dienas tirgus.
KAPELLERU NAMĀ

pēc

Rubas sieviešu vokālā ansambļa “Vēlreiz” 30 gadu jubilejas
koncerts.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
3.10. plkst. 16.00

Jaunlutriņu pamatskolas salidojums tautas namā. Plkst.
21.00 svētku balle.

21.10. plkst. 10.00

“Pagastu Dienas 2015” Jaunlutriņu tautas namā.
“Visu svēto nakts pasākums” bērniem un jauniešiem
Jaunlutriņu tautas namā.

Visu mēnesi

Knēveļu skoliņa mazuļiem. Trešdienās plkst. 11.00.

30.10. plkst. 18.00

Visu mēnesi

Folkloras kopas “Medainis” mēģinājums. Trešdienās plkst.
18.00.

1.10. – 8. 10.

Visu mēnesi

Joga. Ceturtdienās plkst. 19.00.

Šķēdes pakalpojuma centra zālē rudens ziedu, augļu un
dārzeņu izstāde.

Visu mēnesi

Aerobika. Pirmdienās plkst. 18.00.

Visu mēnesi

Aicinām jaunus dalībniekus: līnijdeju grupā “Pink step”,
Šķēdes Dailas teātrī, vidējās paaudzes deju kolektīvā.

Visu mēnesi

Kapelas “Strops” mēģinājums. Pirmdienās plkst. 19.00.

1.10. – 4.10.

Jogas seminārs.

9.10. plkst. 18.00

Mauču un jostu izstādes atklāšana un tikšanās ar autori.

17.10.

Biedrības “Živica” rīkots pasākums “Nacionālās virtuves”.

KURSĪŠU PAGASTĀ
2.10.
3.10. plkst. 14.00

SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”
8.10. plkst. 17.00

Kulinārijas nodarbība ar brīvprātīgajiem no Rumānijas un
Grieķijas.

15.10. plkst. 17.00

Rumānijas un Grieķijas kultūras vakars ar Eiropas
Brīvprātīgā darba veicējiem.
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22.10.

Skolotāju diena Kursīšu pamatskolā.
Pasākums “Paturēt sevī mirkļus gaišos”. Tikšanās ar
rakstnieci, sabiedrisku darbinieci Annu Žīguri un somu
rakstnieku, publicistu, karikatūristu Juku Rislaki Kursīšu
bibliotēkā. Pasākums projekta “Portrets tuvplānā (3)” ievaros ar VKKF finansiālu atbalstu.


Piektās klases iesvētības – uzņemšana lielo pulkā Kursīšu
pamatskolā.

Pasākumus projekta “Pagastu dienas 2015” ietvaros rīko Kursīšu bibliotēka informācijas centrs un kultūras darba organizatore sadarbībā ar biedrību “Kursīšu
attīstības biedrība “KABata””. Projekts tapis ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”. Pasākumi:
1.10. – 31.10.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis” Kursīšu
bibliotēkā.

6.10. līdz 31.10.

Vēstures izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem”
Kursīšu bibliotēkā (Jaunlutriņu bibliotēkas veidota izstāde).

6.10. plkst. 19.00

Izstādes “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” atklāšana
Kursīšu bibliotēkā.

10.10. plkst. 18.00

Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Sibīriju jums, ne Līgo”
(A. Niedzviedzis) Kursīšu pagasta Jaunajā zālē. Ieeja par
ziedojumiem.

15.10. plkst.19.00

Rokdarbu meistarklase kopā ar Daci Kalniņu
Kursīšu bibliotēkā (pērļu rokassprādžu aušana un
dakšiņtamborēšana).

15.10. – 27.10.

Ošenieku bibliotēkas rokdarbnieču Rokdarbu izstāde
Kursīšu bibliotēkā.

8.10. plkst. 16.00

Sanāk dejotāji Undīnes Vanagas vadībā. Šajā sezonā turpinās
dejot Deju svētkos pabijušie dejotāji un dejot gribētāji no 4
līdz 10 gadiem.

13.10. plkst. 18.00

Tiekas dramatiskā kolektīva dalībnieki. Vadītāja Ināra
Kārkliņa ļoti priecāsies par jauniem teātra mākslas entuziastiem.

14.10. plkst. 16.00

Eksperiments - Dramatiskais kolektīvs skolniekiem no 1.
līdz 7. klasei. Pamēģināsim, varbūt izdodas!

25.10. plkst. 15.00

Pampāļu kultūras namā pasākums “Es mīlu tevi, Latvija!”.

Pēc katra
kolektīva darba
grafika (pieteikties
pa tālr. 29145725)

Druvas KC aicina pieteikties jaunus dalībniekus: pirmsskolas vecuma tautisko deju kolektīvos plkst. 15.45 (3 - 4
g.) un 16.15 (5 - 6 g.), VPDK “Druva” – 1.10. plkst. 19.30,
deju kopā “Druvas Seniori” – 7.10. plkst. 19.00, vokālajā
grupā “Druvas Tonis” – 6.10. plkst. 19.00, folkloras kopā
“Druvas Zemturi” 8.10. plkst. 18.00, Druvas teātrī – 2.10.
plkst. 19.00, Druvas amatnieku centra rokdarbnieces – 6.10.
plkst. 17.00.

SALDUS PAGASTĀ

Plkst. 18.00

Izbraukums pasākums “Jaunlutriņi atver durvis” Jaunlutriņu
pagastā (Interesenti, kuri vēlas doties ekskursijā uz
Jaunlutriņiem pieteikties pa tālr. 63846680 Kursīšu
bibliotēkā).

Ārstnieciskā vingrošana Druvas kultūras namā. Vada
fizioterapeite Justīne Zandere. Pirmdienās, trešdienās.

20.10. plkst. 17.00

Iedzīvotāju forums Druvas kultūras namā Šķēdes, Lutriņu,
Jaunlutriņu, Zirņu un Saldus pagasta iedzīvotājiem.

30.10. plkst. 19.00

Pasākums “Iepazīsti kaimiņus” Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
(piedalās Jaunlutriņu pašdarbnieki).

3.10. plkst. 10.00

19.10.

Ievas J. Kalniņas lekcija “Ēdiens Aspazijas, A. Brigaderes
un Raiņa bērnības tekstos” Kursīšu pamatskolā.

Miķeļdienas gadatirgus pie Vadakstes pagasta pārvaldes
ēkas.

3.10. plkst. 10.00

Vadakstes sporta zālē notiks sacensības novusā sievietēm un
vīriešiem.

13.10

Pasākums “Mutvārdu žurnāls”, kur iedzīvotājiem būs
iespēja uzklausīt pašvaldības darbinieku paveiktos un
ieplānotos pasākumus, kā arī uzzināt svarīgākās aktualitātes
gan pagastā, gan novadā.

17.10.

Ģimeņu vakars Vadakstes tautas namā.

31.10.

Leģendu nakts Vadakstes muižā.

11. un 25.10.
plkst. 11:00

Zaņas skolā atsākas radošās nodarbības kopā ar Agritu Rimkus. Interesentiem zvanīt pa t.nr. 26535008.

Katru sestdienu

Zaņas sporta angārā zumbas nodarbības.

2.10. plkst. 19.30

Ansamblis “Puķuzirnis” atsāk mēģinājumus.

5.10. plkst. 18.00

Mēģinājumus atsāk Zirņu folkloras kopa.

9.10. plkst. 19.00

Visiem pašdarbniekiem tikšanās Sabiedrisko aktivitāšu
centrā pie tējas krūzes.

16.10 plkst. 15.00

Zirņu pagasta Bērzu ielā 4 Biedrība “Vecāku klubiņš
“KODOLS” atvērs spēļu istabu.

16.10.plkst. 17.00

Bērnu amatierteātra mēģinājumi.

31.10. plkst. 15.00

Helovīna diskotēka bērniem maskās.

31.10. plkst. 21.00

Helovīnu diskotēka Zirņu pagasta iedzīvotājiem. Ieeja EUR 1.00.

Visu mēnesi

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja ceļojošā
izstāde “Saldus Lielā iela”. Apskatāma bibliotēkas darba
laikā.

9.10. plkst. 17.00

Erudīcijas jautājumu vakars “ZINĪTIS UN NEZINĪTIS”.
Striķu kultūras namā. Komandā 3 cilvēki (vēlams viens
pieaugušais), pieteikties līdz 7.10. pie Sintijas - 26426788.

21.10.

LUTRIŅU PAGASTĀ
Visu mēnesi

Aicina pieteikties amatiermākslas kolektīvos un interešu
grupās: amatierteātris “Atvars” (Maira 26802044), jauniešu
deju kolektīvs “Vilks” (Liene 26482125), līnijdeju grupa
“Lustīgās Lutriņu kurpītes” un līnijdeju grupa ”Lustīgās
Lutriņu kurpītes” /seniori/ (Ineta 26603751), tautas mūzikas
pulciņš /ģitāras u.c. instrumentu spēle/ (Ieva 63831231), ansamblis “Gamma” (Ieva 63831231), senioru dejas /jāstājas
apvienībā/ (Ārija 26871108).

24.10.

Latvijas Mazpulku Kurzemes - Zemgales rudens forums
Lutriņu pamatskolā.

26.10 - 31.10

Pasākumu nedēļa “Pa hercoga Jēkaba takām” bibliotēkā,
klubā, skolā.
NĪGRANDES PAGASTĀ

3.10. plkst. 15.00

Liepājas Metalurgu Tautas teātra izrāde “Dāmu tango”
(Valentīnas Aslanovas luga).

18.10. plkst. 15.00

Liepājas teātra izrāde “Divi kaili vīrieši” (Sebastjana Tjerī
komēdija, režisors – Dž. Dž. Džilindžers).
NOVADNIEKU PAGASTĀ

Visu mēnesi

Klinšu kāpšanas nodarbības. Trešdienās un piektdienās
19.00 – 21.00; svētdienās 11.00 – 13.00.

13.00 – 18.00

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

Pēc katra pulciņa
darba
grafika
(pieteikties pa
tālr. 29164020)

Jaunus dalībniekus aicina šādi pulciņi: tradicionālo rokdarbu
(aušana, adīšana u. c.); šūšana un modelēšana; kokapstrāde;
JDK “Sadancis”; sieviešu koris “Draudzība”; amatierteātris
“Pieskāriens”.

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.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

No 10.10. – 31.10.

1.10. plkst. 17.00

Bērnu vokālās studijas nodarbība. Vadītāja Iveta Logina
aicina jaunus dalībniekus.

Bērnu radošo darbu izstādē “Rudens - varavīksnes krāsās”.
Striķu kultūras namā.

10.10. plkst. 14.00

1.10. plkst. 18.00

Tiekas folkloras kopas “Pampāļi” dalībnieki. Vadītāja Vija
Gruze aicina jaunus dalībniekus.

Uz tikšanos aicina “Čaklo roku pulciņš”. Tēma - Helovīni.
Striķu kultūras namā, 2.stāvā, galda spēļu telpā.

31.10. plkst. 14.00

7.10. plkst. 17.00

Vokālā ansambļa “Dzirkstis” pirmais mēģinājums. Vadītāja
Iveta Logina priecātos par jaunām dalībniecēm, īpaši ja
viņām ir 3. balss.

Radošās nodarbības bērniem. Striķu kultūras namā, galda
spēļu telpā.

Plkst. 18.00

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli. Otrdienās, ceturtdienās.

Visu mēnesi

Amatierteātris “Karamele”, aicina jaunus dalībniekus
(zvanīt Sintijai, tel. 26426788).

8.10. plkst. 17.00

Iedzīvotāju forums Pampāļu kultūras namā. Nīgrandes,
Zaņas, Novadnieku, Zvārdes un Pampāļu iedzīvotājiem.
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Saldus novada pašvaldība paraksta sadraudzības līgumu ar Vilebonu Francijā

Una Andersone, p/a “Saldus
TIKS centrs” tūrisma speciāliste
No š.g. 17. līdz 20. septembrim Saldus novada pašvaldības
delegācija viesojās
Vilebonā
(Villebon-sur-Yvette) - Francijas pilsētā, ar kuru Saldu vieno
draudzības saites jau kopš 1991.
gada.
Delegācijas sastāvā bija no-

vada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa, izpilddirektora vietniece
Sarmīte Ozoliņa, p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” direktore Laura
Liepiņa un tūrisma speciāliste
Una Andersone.
Vilebona svinēja ikgadējos Sv.
Kozmas un Damiana svētkus,
kuru laikā šogad tika atzīmētas arī
divas nozīmīgas sadraudzības ju-

bilejas – 25 gadus ilga draudzība
ar Spānijas pilsētu Las Rozas
de Madrid un 30 gadus ilga
draudzība ar Vācijas pilsētu
Līderbahu pie Taunas.
Svētku laikā notika svinīgais
sadraudzības jubilejas pasākums,
kura ietvaros tika parakstīts
oficiāls sadarbības līgums starp
Saldus novada pašvaldību un
Vilebonas pie Ivetes pašvaldību.
Sadarbības līgums paredz veicināt
Eiropas tautu draudzību un
stiprināt mieru un brīvību Eiropā.
Svinīgajā pasākumā piedalījās
arī Latvijas Republikas vēstniece
Francijas
Republikā
Sanita
Pavļuta-Deslandes un Latvijas
Republikas vēstniecības Francijas
Republikā otrā sekretāre Laura
Štokmane - Guillopē.
Vizītes laikā Saldus novada
pašvaldības delegācija piedalījās
dažādos pasākumos – tika iestādīts
sadraudzības jubilejas koks, notika svētku gājiens, un tika atklāta
jauna klinšu kāpšanas siena Vilebonas sporta centrā. Svētkiem par
godu Vilebonas iedzīvotājus un

viesus priecēja arī krāšņs salūts.
Svētku noslēgumā notika ekumeniskais dievkalpojums Sv.
Kozmas un Damiana baznīcā,
kura laikā pārstāvji no Vilebonas
sadraudzības pašvaldībām Vācijā,
Spānijā, Lielbritānijā un Latvijā
nolasīja lūgšanu savā dzimtajā
valodā. Pēc dievkalpojuma visu
sadraudzības pašvaldību pārstāvji
piedalījās piemiņas ceremonijā,
noliekot ziedus pie Pirmajā
pasaules karā kritušo pieminekļa.
Vizīte
sniedza
lielisku
iespēju iepazīties ar Vilebonas
pašvaldības darbu, veikt pieredzes apmaiņu, apspriest dažādus
jautājumus saistībā ar aktuālajām
problēmām, kā arī nākotnes
sadarbības plāniem.
Sadraudzības jubilejas Vilebonā
noritēja, liekot uzsvaru uz Eiropas kopējām vērtībām, tautu
draudzību un kultūras apmaiņu,
atgādinot par sadraudzības galveno mērķi – iespēju savstarpēji
bagātināties, veicināt saprašanos
un cieņu, kā arī stiprināt
piederības izjūtu Eiropai. ●

XVII Kurzemes novada Dzejas diena Saldū
Maija Rjabova, p/a “Saldus
TIKS centrs”
12. septembrī Saldus kļuva
par poētiskāko un apburošāko
pilsētu Kurzemē, jo te risinājās
XVII Kurzemes novada Dzejas
dienas pasākumi.
Diena iesākās Saldus pilsētas
bibliotēkā, kur svētku atklāšanas
pasākumā piedalījās dzejnieks,
dziesmu tekstu autors un mūziķis
Guntars Račs. Interesanta, dzīva
saruna un pārsteigums – kā
muzikālo palīgu Guntars Račs
bija pieaicinājis ezernieku Jāni
Narkevicu junioru.
Turpinājumā
Kurzemes
dzejnieki un dzejas mīļotāji
pulcējās J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja
pagalmā, lai dalītos savā daiļradē
un uzklausītu citu dzejnieku veikumu.
Pēcpusdienā
Kapelleru
namā notika biedrības “Saldus
saulesstīgas” dzejas pasākums
“Sirds kūst no laimes skaistuma
uzrunāta”. Tajā ideja – apvienot
dzeju un gleznu reprodukcijas
atklātņu komplektā “Kādā krāsā
ir Saldus” – kļuva par iedvesmas objektu citiem Kurzemes

dzejniekiem.
Tālāk dalībnieku ceļš veda
uz JIC “Šķūnis” pagalmu, kurā
interesanta un nebijusi ideja
realizējās kurzemnieku dzejas
aplī. Dzejnieki Zaigas Vējas un
Mārtiņa Lagzdona vadībā veidoja
kopēju dzejas stāstu, katras lappuses atslēgas vārdam publiski
nolasot savu dzeju, tā poētiski
bagātinot teiku par Saldu un ar
saviem darbiem piepildot Lielo
dzejas grāmatu, kura paliks kā
piemiņa no šī pasākuma. Paralēli
interesenti JIC “Šķūnis” telpās
varēja tikties ar Imanta Ziedoņa
fonda “Viegli” 2015. gada
nominācijas “Bērni un jaunieši”
laureātu Valteru Dakšu.
Lai pilnveidotu savas zināšanas,
Kurzemes
dzejdari
Saldus
Mūzikas un mākslas skolu ēkā
dzejas darbnīcās tikās ar Sandru
Vensko un Jāni Vādonu, pirms
tam turpat baudot JRSMG izstādi
“Māra Čaklā dzejas ilustrācijas”.
Pasākuma noslēgumā Saldus
novada viesi un arī paši saldenieki tika iepriecināti ar emocionāli
izjustu un skaistu koncertu. Saldus 1. vidusskolas jaunieši un
skolotāja Dina Švīpiņa runāja
Māra Čaklā dzeju, komponists

Uldis Fridrihsons dziedāja savas
dziesmas ar Kurzemes dzejnieku
tekstiem, bet otrajā daļā izcilu
muzikālu baudījumu dāvāja Uģis
Roze, Ginta Krievkalne, Kristaps
Krievkalns un Aivars Gudrais .
“Patika. Viena diena Saldū – ļoti
piepildīta un raita,” tā par 12. septembra izjūtām teica kuldīdzniece
Līga Brence.
XVII Kurzemes novada Dzejas dienu Saldū organizēja un
darba grupu vadīja Saldus TIKS
centra kultūras darba vadītāja
Zaiga Vēja. Īpašs paldies Guntai Kraulerei, ar kuru kopā tika
organizētas arī visas iepriekšējās
Kurzemes novada Dzejas dienas

Saldū. Pateicamies Intai Švažai,
Saldus un Brocēnu literātu
biedrībai “Saldus saulesstīga”,
Jaņa Rozentāla tēlotājas mākslas
studijai, Aijai Mežiņai un Saldus
pilsētas bibliotēkas darbiniekiem,
J.Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja kolektīvam,
Kapelleru nama kolektīvam, Dinai Švīpiņai, Valteram Dakšam,
Valdai
Tubinai,
Anatolijam
Dovgeļam,
Ainim
Čubam,
Zigrīdai Bērtulei, Andrim Reinim, Petram Brazdauskam un
Maritai Melverei. Pasākumu
finansiāli atbalstīja Saldus novada pašvaldība, biedrība KIT un
Valsts Kultūrkapitāla fonds. ●

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 59, 2015. gada OKTOBRIS Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
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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