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Lai attīstītu izglītības nozari Saldus novadā un piesaistītu Eiropas
Savienības finansējumu, 2015. gada
27. augusta Saldus novada domes
sēdē deputāti apstiprināja prioritāros
stratēģiskos virzienus vispārējās vidējās
izglītības attīstībai Saldus novadā,
respektīvi, nepieciešamību uz Saldus 1.
vidusskolas un Saldus 2. vidusskolas
bāzes veidot vienu reģionālo vidusskolu
novada centrā, kā arī nolēma izstrādāt
izglītības
pakalpojuma
attīstības
stratēģiju.

Minētajā
domes
lēmumā
ietverts izvērsts izklāsts, ar kādiem
pamatnosacījumiem iespējama Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējuma
piesaiste. Šādas stratēģijas izstrāde ir
viens no obligātiem nosacījumiem, lai
varētu pretendēt uz Eiropas Savienības
finansējumu.
Saskaņā ar domes lēmumu tika izveidota darba grupa stratēģijas izstrādei.
Darba grupā bija pārstāvji no pašvaldības
administrācijas, skolām un pirmsskolas
izglītības iestādēm, arī vecāku pārstāvis.
Tika apkopota daudzveidīga pamatojošā
informācija un veikta daudzpusīga
analīze par situāciju Saldus novadā –
demogrāfisko attīstību, pašvaldības
rīcībā esošajiem finanšu, cilvēku un
materiālajiem
resursiem,
izglītības
kvalitātes rādītājiem. Kopsavilkumā tika
izveidots pārskats par izglītības iestādēm
būtiskiem ietekmes faktoriem, kas atklāja
problēmu punktus. Tika secināts, kādas
pārmaiņas ir nepieciešamas izglītības
nozarē, lai piesaistītu Eiropas Savienības
finansējumu un radītu kvalitatīvākas
iespējas skolēniem un skolotājiem.
Izglītības stratēģija tika apspriesta
Līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda
komisijas sēdē, kurā piedalās visi pagastu
pārvalžu vadītāji, kā arī Izglītības komisijas sēdē. Izglītības pārvaldes speciālisti
šo stratēģiju apsprieda ar skolu vadību.
Skolu vadības ziņā bija informāciju tālāk

nodot pedagogiem un vecākiem.
Saldus novada izglītības pakalpojuma
attīstības stratēģija tika apstiprināta 2015.
gada 17. decembra domes sēdē. Tā pilnā
tekstā pieejama Saldus novada mājas
lapā: www.saldus.lv izglītības pārvaldes
sadaļā.
Izglītības stratēģijas secinājumi un
priekšlikumi sadalās divos blokos.
Viens attiecas uz Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējuma piesaisti.
Struktūrfondu finansējuma saņemšanai
tika rekomendēts izvirzīt šādas mācību
iestādes: vidusskolu grupā – Saldus 1. vidusskolu un Saldus 2. vidusskolu, uz abu
bāzes veidojot vienu reģionālo vidus
skolu; pamatskolu grupā – Saldus pamat
skolu un Cieceres internātpamatskolu.
Abas pamatskolas skolēnu skaita ziņā
atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas
apstiprinātajiem
kritērijiem,
reorganizācija nav nepieciešama, izņemot
vienas noteiktas izglītības programmas
ieviešanu. Sākumskolu grupā izvirzīta
Striķu pamatskola, to pārveidojot par
Striķu sākumskolu, kurā atvērta 1. – 6.
klase.
Otrs bloks ir par tām izglītības
iestādēm, uz kurām tiek attiecinātas
dažādas izmaiņas. Diemžēl neviena no
šīm izglītības iestādēm arī pēc izmaiņām
neatbilst prasībām, lai tās varētu
pieteikt Eiropas Savienības finansējuma
saņemšanai. Stratēģijā ierosināts: uz Kalnu vidusskolas un Nīgrandes pamatskolas
bāzes izveidot vienu izglītības iestādi –
Kalnu vidusskolu; uz Rubas pamatskolas
un Rubas speciālās internātpamatskolas
bāzes izveidot vienu izglītības iestādi –
Rubas internātpamatskolu; uz Nīgrandes
pirmsskolas izglītības iestāžu “Griezīte”
un “Straumīte” bāzes izveidot vienu
pirmsskolas izglītības iestādi; likvidēt
Saldus 1. vidusskolas struktūrvienību
“Sātiņi”, saglabājot Sātiņos pirms
skolu un pievienojot to Saldus pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis”.
Pārējo Saldus novada pašvaldības

izglītības iestāžu statusu plānots saglabāt
nemainīgu, kamēr izglītības iestāde spēj
nodrošināt mācību plāna izpildi spēkā
esošās finansēšanas sistēmas ietvaros.
Izglītības pārvaldei uzdots izstrādāt
uzraudzības rādītājus un sekot to izpildei
attiecībā uz izglītības kvalitāti Saldus novada pašvaldības skolās.
Saskaņā ar apstiprināto stratēģiju
2016. gada 28. janvāra domes sēdē tika
pieņemti lēmumi par rīcību attiecībā uz
katru izglītības iestādi. Lai pretendētu uz
ārējo finansējumu, lēmumi bija jāpieņem
janvārī. Arī Izglītības likums paredz,
ka lēmumu var pieņemt ne vēlāk kā
sešus mēnešus pirms izglītības iestādes
reorganizācijas vai likvidācijas.
Par Saldus 1. vidusskolas un Saldus
2. vidusskolas likvidēšanu un Saldus
vidusskolas dibināšanu
Reģionālās vidusskolas (Saldus vidus
skolas) darbība plānota Saldus 2. vidus
skolas telpās. Ēka ir 18 gadus jaunāka
nekā Saldus 1. vidusskolas ēka. Tās
telpu un citas infrastruktūras sakārtošana
izmaksā aptuveni trīs reizes lētāk nekā
Saldus 1. vidusskolas ēku sakārtošana.
Jāņem vērā, ka, šādi rīkojoties, vairāk
Eiropas
Savienības
finansējuma
iespējams novirzīt citām mūsu izglītības
iestādēm, kas atbilst atlases kritērijiem.
Nav plānotas kādas nekavējošas
darbības attiecībā uz Saldus 1. vidus
skolas ēkas izmantošanu, sporta zāles
ēkas izmantošana paredzēta līdzšinējiem
mērķiem.
Pašlaik Saldus 1. vidusskolā strādā
42 pedagogi, Saldus 2. vidusskolā – 57
(dati uz 01.09.2015.). Pedagogu skaits
jaunajā reģionālajā vidusskolā atkarīgs
no skolēnu skaita klasēs un klašu komplektu skaita, kā arī piedāvāto izglītības
programmu skaita.
Saldus vidusskolas direktora izvēlei
tiks organizēts atklāts konkurss un
iecelšana norisināsies normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. ●
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

28. janvārī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 59
lēmumprojekti.
• Saskaņā ar Saldus novada attīstības
programmas 2013. – 2020. pielikumu– Izglītības pakalpojuma attīstības
stratēģiju – nolēma dibināt Saldus
novada vispārējās vidējās izglītības
reģionālo iestādi – Saldus vidusskolu.
Tās juridiskā adrese – J. Rozentāla iela
19, Saldus, Saldus nov., LV – 3801.
Mācību process Saldus vidusskolā tiks
uzsākts 2016. gada 1. septembrī.
• Likvidēt Saldus 1. vidusskolu un
Saldus 2. vidusskolu, kā arī likvidēt
Saldus novada pašvaldības Nīgrandes
pamatskolu, pievienojot to Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskolai;
likvidēt Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes pirmsskolas izglītības
iestādi “Griezīte”, pievienojot to Saldus novada pašvaldības Nīgrandes
pirmsskolas
izglītības
iestādei
“Straumīte”; no 2016. gada 1. augusta
Saldus pirmsskolas izglītības iestādei
“Sienāzītis” noteikt divas pirmsskolas
izglītības programmu īstenošanas vietas: Celtnieku iela 10, Saldus, Saldus
nov., LV–3801 un “Sātiņu pamat
skola”, Sātiņi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV–3801; līdz 2017. gada 31.
augustam Saldus novada pašvaldības
Striķu pamatskolu reorganizēt par
Saldus novada pašvaldības Striķu
sākumskolu.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais die
nests” 2016. gada darba plānu.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes konkursa nolikumā “Saldus novada uzņēmēju gada balvas nolikums”.
Šogad uzņēmēji tiks sumināti šādās
nominācijās: Gada jaunais uzņēmējs,
Gada sociāli atbildīgākais uzņēmējs,
Gada sakoptākais uzņēmums, Gada
saldumu ražotājs, Gada partneris (izvirza pašvaldība un pagastu pārvaldes).
Pasākumā “Uzņēmēju gada balva” tiks
godināti arī pieci lielāku iedzīvotāju
ienākuma nodokļu maksātāji novadā,
kuri tiek noskaidroti pēc statistikas
datiem, vērtējot uzņēmuma samaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru
par Saldus novadā deklarētajiem darbiniekiem.
• Pēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas lūguma precizēja
Saldus novada domes 2015. gada 17.
decembra saistošos noteikumos Nr.

2

40 “Par grozījumiem 2011. gada 11.
augusta saistošos noteikumos Nr. 16
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””.
• Pēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas lūguma precizēja
Saldus novada domes 2015. gada 26.
novembra saistošos noteikumos Nr. 34
“Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu
ūdenskrātuvē”.
• Ar apbūves tiesībām nolēma
iznomāt nekustamā īpašuma Robežu
iela 41, Saldus, sastāvā esošā zemes
gabala daļu 4000 m2 platībā, kā arī bez
apbūves tiesībām iznomāt nekustamā
īpašuma Robežu iela 41A, Saldus,
sastāvā esošo zemes gabalu.
• Bez apbūves tiesībām nolēma
iznomāt SIA “Saldus meliorācija”
Saldus novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamo īpašumu “Vilīšu purvs”,
Jaunlutriņu pag., Saldus nov., kūdras
ieguvei.
• Apstiprināja nomas maksu par
nedzīvojamo telpu nomu EUR 0,50
apmērā par 1 m2 mēnesī Kalnsētas ielā
32, Saldū, 3. stāvā, ja tās tiek iznomātas
sociālās
aizsardzības,
kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta, vides un
dzīvnieku aizsardzības vai veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
• Nolēma nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus Ezeres pagastā,
rīkojot publisku izsoli.
• Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas
pārvaldīšanas
tiesības
dzīvojamās mājas pārvaldniekam Novadnieku pagastā.
• Likvidēja Saldus novada pašvaldībai
piederošajā nekustamā īpašuma “Balvas”, Zaņas pag., Saldus nov., sastāvā
esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašumus, apvienojot
tos.
• Pieņēma noteikumus “Noteikumi par Saldus novada pašvaldības
dzīvojamā fondā īrnieku veikto
ieguldījumu kompensēšanu”.
• Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
projekta “Ieejas durvju restaurācija
Kapelleru namam Saldū, Striķu ielā
7” iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla
fonda projektu konkursā.
•
Atbalstīja
Saldus
novada
pašvaldības projekta “Fasādes gleznojums Lielā ielā 5, Saldū” iesniegumu
Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu

konkursā, kā arī piešķirt finansējumu
EUR 2765 apmērā no 2016. gada
pašvaldības projektiem paredzētā
budžeta līdzekļiem.
•
Atbalstīja
Saldus
novada
pašvaldības projekta “Dizaina projekta izstrāde patstāvīgai ekspozīcijai par
izcilā latviešu profesionālās mākslas
pamatlicēja Jaņa Rozentāla daiļradi”
iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, mērķprogrammā
“Muzeju nozares attīstības programma”, kā arī piešķirt finansējumu
EUR 914 apmērā no 2016. gada Jaņa
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja budžeta līdzekļiem.
• Atbalstīja Saldus novada pašvaldības
projekta
“Profesionālās
mākslas
pasākumu pieejamības nodrošināšana
Saldus novadā 2016./2017. gadā” ies
niegumu Valsts Kultūrkapitāla fonda
projektu konkursā, mērķprogrammā
“Profesionālās mākslas pieejamība
reģionos”.
• Apstiprināja Saldus novada ielu un
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu
tehniskās specifikācijas.
• Pamatojoties uz grozījumiem Valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā,
izdarīja grozījumus 2013. gada 21.
februāra noteikumos Nr. 1 “Noteikumi par amatu vērtību un mēnešalgu
noteikšanu Saldus novada pašvaldības
darbiniekiem”.
• Noteica telpu nomas maksu Ezeres
pagasta
pārvaldes
nedzīvojamās
telpās.
• Noteica dalībnieku dalības maksu
Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” organizētā pasākumā
“Rozentāla skriešanas svētki 2016”,
kurš jubilejas gada pasākumu ietvaros
notiks 2016. gada 19. martā Saldus
pilsētā.
• Noteikt dalības maksu Kurzemes
reģiona konkursā “Skolēnu skatuves
runas un mazo formu uzvedumi”, kas
notiks 2016. gada 11. martā Saldus
Bērnu un jaunatnes centrā.
• Saldus novada pašvaldībā tika
saņemts Saldus novada p/a “Saldus
Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” iesniegums. Tika izteikts
priekšlikums neņemt dalības maksu no
personas par dalību amatiermākslas
kolektīvos. Šis priekšlikums tika
apstiprināts.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2015. gada 17. decembra sēdes
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lēmumā “Par apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 2016. gadam”.
• Atļaut Saldus novada pašvaldības
iestādes “Saldus Bērnu un jaunatnes
centrs” direktorei piemērot Saldus
novada domes 2015. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās
izglītības iestādēs, kuras īsteno
profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmas” 6. punktu
par līdzfinansējuma atvieglojumu
piemērošanu/piešķiršanu to audzēkņu
vecākiem, kuru bērni dejo tautas deju
kolektīvā “Meduslāse” vai tās studijā
un/vai dzied jauniešu jauktajā korī
“Ameno”, kuri gatavojas kārtējiem
Vispārējiem latviešu dziesmu un deju
svētkiem un Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem, un vismaz
reizi gadā ir piedalījušies Dziesmu un
deju svētku starplaika pasākumos.
• Rīkojot publisku izsoli, atsavināja
Zirņu pagasta pārvaldei piederošo
kustamo mantu – transportlīdzekli
CITROEN JUMPER.
• Apstiprināja pašvaldības autoceļu
un ielu uzturēšanas mērķdotācijas
procentuālo
sadalījumu:
Saldus
pilsētas teritorijai – 28.6%, Saldus
novada pagastu pārvalžu teritorijai –
71.4% (procentuālais sadalījums nav
manījies kopš 2009. gada).
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• Atļāva Indrai Rassai savienot Saldus novada domes priekšsēdētājas
amatu ar Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas Profesionālās
izglītības kompetences centra Saldus tehnikuma konventa locekļa
pienākumiem.
• Atļāva Sarmītei Ozoliņai savienot
Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces amatu ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas Profesionālās izglītības
kompetences centra Saldus tehnikuma
konventa locekļa pienākumiem.
• Izdarīja grozījumus 2014. gada
28. augusta noteikumos Nr. 1 “Valsts
mērķdotācijas sadales kārtība pedagogu darba samaksai vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestādēs Saldus novada
pašvaldībā”.
•
Apstiprināja
finansējuma
sadalījumu Saldus novada izglītības
iestādēm no 2016. gada 1. janvāra līdz
31. augustam.
• Apstiprināja Saldus novada pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
direktoru un direktoru vietnieku algas likmi un darba algas likmi par
pedagoģisko darbu no valsts piešķirtā
finansējuma laika periodā no 2016.
gada 1. janvāra līdz 31. augustam,
ja no valsts ir saņemts finansējums
iepriekš minētajam mērķim plānotajā

apjomā.
• Apstiprināja Saldus novada
speciālās
pirmsskolas
izglītības
iestādes, internātpamatskolas un
speciālās internātpamatskolas direktoru algas likmi no piešķirtā valsts
finansējuma laika periodā no 2016.
gada 1. janvāra līdz 31. augustam,
ja no valsts ir saņemts finansējums
iepriekš minētajam mērķim plānotajā
apjomā.
• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
3 “Par Saldus novada pašvaldības
budžetu 2016. gadam”.
• Noteica Saldus pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Sienāzītis”
bērnudārza ēkas, kas atrodas Celtnieku
ielā 10, Saldū, nedzīvojamo telpu nomas maksu EUR 1.30 par 1 m2 mēnesī.
• Ar 2016. gada 1. janvāri nolēma
izmaksāt Saldus novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītājiem piemaksu līdz 20% no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem (izņemot
Cieceres internātpamatskolu, Rubas
speciālā internātpamatskolu un SPII
“Cerībiņa”).
Pilns sēdes apraksts un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
pašvaldības mājas lapā: https://www.
saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/
domes-lemumi/domes-lemumi2/. ●

Aicina pieteikt pretendentus Jaņa Rozentāla prēmijai

Zaiga Vēja, kultūras projektu vadītāja

Jaņa Rozentāla prēmiju piešķir Saldus novada dome divas
reizes piecos gados. Prēmiju piešķir par augstvērtīgiem sasniegumiem dažādās vizuālās mākslas nozarēs un ar to saistīto
ieguldījumu Saldus novada attīstībā iepriekšējo trīs gadu
laikā.
Vizuālā māksla ir māksla, kas tiek novērtēta ar redzes
palīdzību. Ar to apzīmē vairākus mākslas žanrus vienlaicīgi,
tas ir: glezniecību, zīmēšanu, grafiku, tēlniecību, arhitektūru,

fotomākslu, kino, kaligrāfiju.
Prēmijas pretendentus piesaka fiziskas un juridiskas personas, iesniedzot rakstisku paziņojumu. Pretendents nevar būt
jaunāks par 18 gadiem. Tam jāapliecina pretendenta darbības
nozīmība un ietekme uz vizuālās mākslas nozares procesiem
Saldus novadā pēdējo trīs gadu laikā. Pretendenta iesniegtos uzskatāmos materiālus un iesniedzēja pamatojumu vērtē
prēmijas komisija, bet iespēja iepazīties ar tiem tiek dota
visiem interesentiem.
Saldus novada dome izveidojusi prēmijas piešķiršanas
komisiju, kuru vada Vidvuds Medenis. Komisija izvērtēs
iesniegtos materiālus, nosakot prēmijas laureātu. Komisijas
lēmums nav apstrīdāms. Prēmijas apjoms ir 750 euro. Prēmija
nav dalāma.
Pieteikumus pieņem līdz 18. februārim plkst. 12.00 Saldus
novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saldū, Striķu ielā 3,
apmeklētāju pieņemšanas centrā.
No 19. februāra ar iesniegtajiem pieteikumiem un materiāliem
var iepazīties ikviens interesents pretendentu darbu izstādē Jaņa
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja zālē. Prēmijas
pasniegšana notieks 18. martā – Jaņa Rozentāla dzimšanas
dienā.
Ar nolikumu par J. Rozentāla prēmiju un tās piešķiršanu var
iepazīties Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.
lv. Interesējošos jautājumus varat noskaidrot, zvanot pa tālr.
26188695. Gaidām pieteikumus Jaņa Rozentāla prēmijai! ●
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SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES
Saldus pilsētas bibliotēkā būs skatāma
Saldus pilsētas bibliotēka piedāvā
izstāde “Ievērojama ainaviskā man
bezmaksas apmācības informācijas
tojuma saglabāšana un pārvaldība”
meklēšanā
Daiva Neifalte, Saldus pilsētas bibliotēkas sabiedrisko attiecību
speciāliste
Mūsdienās internets piedāvā dažādas iespējas – izmantot brīvpieejas resursus, sociālo tīklu vietnes, organizāciju un
uzņēmumu mājas lapas, datu bāzes. Internets ir komunikācijas
un informācijas nesējs, kas aptver plašu informācijas plūsmu.
Kā, neapmaldoties, orientēties plašajā tīmekļa vidē, lai atrastu
sev vajadzīgo? Esi skolēns – vai zini, kādas datu bāzes izmantot
kvalitatīva zinātniski pētnieciskā darba izstrādei? Vēlies iegūt
papildmateriālus studiju darbam? Kur atrast satiksmes autobusu
sarakstu internetā? Gudri meklējot, var rast noderīgu – mācībām,
sadzīvei un interesēm nepieciešamu informāciju. Nāc uz Saldus pilsētas bibliotēku: mēs izstāstīsim, parādīsim un ieteiksim!
Aicinām skolēnus, skolotājus, studentus, seniorus un citus interesentus, kam ir priekšzināšanas datoru lietošanā, izmantot
bibliotēkas bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā.
Pieteikšanās līdz 16. februārim pa tālruņa numuru 63824907;
26163684 (Ilma) vai 63824909 (Andra), uz e-pastu: abonements@
saldus.lv vai personīgi bibliotēkā. Apmācību saturs un laiks tiks
piemērots mērķauditorijām.●

Saldus novada
p/a “Sociālais dienests”
aktualitātes
Sindija Timoščuka, Saldus novada p/a “Sociālais dienests”
direktores vietniece
Saldus novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka, sākot ar
2016. gada 15. janvāri, ir spēkā izmaiņas Saldus novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 40 “Par sociālajiem pabalstiem”. Ar
grozījumiem noteikumos tiek pacelts atsevišķām iedzīvotāju
grupām maznodrošinātā ģimeņu statusa līmenis. Ģimene,
kurā ir darbaspējas personas ar bērniem un ģimene, kurā ir
strādājošs pensionārs vai persona ar invaliditāti ar bērniem
maznodrošinātā statusa līmenis ir 240 euro un vientuļam
(kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošam
pensionāram vai pilngadīgai personai ar invaliditāti
maznodrošinātā statusa līmenis ir 275 euro. Šogad trūcīgas
ģimenes statusa līmenis ir nemainīgs – 128.06 euro.
2015. gadā aģentūra trūcīgas ģimenes statusu piešķīra 565
ģimenēm (1404 personām) un maznodrošinātas ģimenes statusu 316 ģimenēm (726 personām).
Ļoti aktīvs gads iesācies dienas aprūpes centram personām
ar garīga rakstura traucējumiem “Saulespuķe”, starp ikdienas
nodarbībām un kustību, deju terapiju, mūzikas terapiju, futbola treniņiem un ikdienas sportošanu, ir pabijuši ekskursijā
uz aģentūras jaunajām telpām un iepriecinājuši darbiniekus ar
pašu gatavotu dāvanu – apgleznotu koka vāzi, kurā ielikti koši
balti nokrāsoti zari, ar simbolisku nozīmi par gaišām domām
un vieglumu darbā.
Šobrīd notiek gatavošanās Valentīna dienai – top dekorācijas,
kartiņas mīlestības pastam un mazas dāvaniņas, lai iepriecinātu
savus mīļos. ●
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Sandra Urtāne, Starpnozaru projektu koordinatore
Izstādes atklāšana notiks 5. februārī plkst. 15.00 un būs apskatāma
no 5.02. – 29.02.2016.
Turpinot projektu sēriju, kas veltīta 2015. gadā Parīzē notikušajai
ANO Klimata pārmaiņu konferencei, Francijas institūts Latvijā
piedāvā izstādi „Ievērojama ainaviskā mantojuma saglabāšana un
pārvaldība”.
Izstādi veidojusi Francijas Ekoloģijas, ilgtspējīgas attīstības un
enerģētikas ministrija.
Ainaviski vērtīgu teritoriju aizsardzība un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana ir cieši saistītas, jo šīs ainavas pirmām
kārtām ir vietas, kurās rosās dzīvība. Daudzas pašvaldības sadarbojas ar valsts institūcijām un asociācijām, lai aizsargātu un pārvaldītu
ievērojamo mantojumu.
Izstādē ir ilustrētas sadarbības izpausmes astoņās ainaviski
vērtīgās teritorijās Francijā, kas vienlaikus ir arī Natura 2000
aizsargājamās teritorijas. Izstāde atklāj vērtīga ainaviskā mantojuma līdzās pastāvēšanu ar ilgtspējīgu attīstību lauksaimniecības,
lopkopības, amatniecības un tūrisma jomā.●

Pieejams līdzfinansējums
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu
veikšanai
Eva Jēkobsone, projektu vadītāja
Saldus novada pašvaldība uzaicina biedrības iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai.
Pieteikšanās termiņš: līdz finansējuma izlietojumam.
Kopējais pieejamais finansējuma apjoms šiem mērķiem 2016. gadā
ir 50 000 euro. Līdzfinansējumu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām (biedrībām) energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai, ja šajās mājās dzīvokļa īpašums iegūts saskaņā ar likumu
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu
“Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”.
Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksas pamatojošiem
dokumentiem 50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet
nepārsniedzot 5000 euro atbalstu vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem jau iepriekš ir saņemts
pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums, biedrība papildus var
pretendēt uz vienreizēju pašvaldības atbalstu līdz 1500 euro apmērā
daudzdzīvokļu mājas apkārtnes labiekārtošanai, par to iesniedzot
biedrības iesniegumu ar tam pievienotu izdevumu tāmi. Pieteikumi
jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā Saldū, Avotu ielā 12, 302.
kabinetā pie sekretāres. Kontaktpersona informācijai: Eva Jēkobsone,
e-pasts: eva.jekobsone@saldus.lv, tālr. 20267729.
Saistošie noteikumi Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” ar veiktajiem grozījumiem pieejami Saldus novada pašvaldības mājas lapā
(pašvaldība/dokumenti/saistošie noteikumi). ●
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Sporta aktualitātes

LOK piešķir 11 grantus 22 000 EUR apmērā sporta pasākumu rīkošanai

Mārtiņš Mālmeisters, Latvijas Olimpiskā Komiteja
28.
janvārī,
Latvijas
Olimpiskā komiteja (LOK)
sadarbībā ar uzņēmumu Coca
– Cola svinīgi pasniedza 11
grantus sporta un veselīga
dzīvesveida pasākumu atbalstam. Granti tika izsniegti
projektu atbalsta programmas
“Par aktīvu dzīvesveidu” ietvaros, un to kopsumma ir 22
000 eiro.

Kopumā projektu atbalsta programmas “Par aktīvu
dzīvesveidu” ietvaros tika
saņemti 49 pieteikumi no
dažādām Latvijas novadu pašvaldību un pilsētu
izglītības iestādēm, sporta
organizācijām un klubiem.
Viens no diviem lielākajiem
atbalstiem - 3000 eiro vērtībā
tika
piešķirts
biedrībai
“Džudo klubs Saldus”, kas
šogad plāno rīkot tautas
sacensības visa vecuma un

fiziskās sagatavotības grupās
sporta entuziastiem “160
vingrinājumi Saldus pilsētai”.
“Esam vienmēr atbalstījuši
pašvaldību un vēl vairāk pašu
iedzīvotāju iniciatīvu sporta
pasākumu rīkošanai. Piedaloties žūrijā, biju pārsteigts
par privāto un pašvaldību
organizāciju radošumu un
nopietno pieeju. Tas ir ļoti
būtiski, ka no Rīgas attālākajos
reģionos iedzīvotājiem arī
ir iespēja iesaistīties lielos
sportiskos festivālos, vingrot kopā ar visu ģimeni un
apgūt jaunas iemaņas. Ceru,
ka šogad uzsākto projektu izdosies turpināt un paplašināt
arī nākošajos gados,” stāsta
Izglītības un zinātnes mi
nistrijas valsts sekretāra vietnieks – sporta departamenta
direktors Edgars Severs.
“Šāds projektu konkurss ir
laba iespēja redzēt un novērtēt
to darbu, ko iedzīvotāju
veselības
un
aktīva
dzīvesveida
veicināšanai

veic pašvaldības un to sporta
amatpersonas. Bija daudzas
interesantas, netradicionālas,
bet vienlaikus pārdomātas
un
saturīgas
idejas
iedzīvotāju ieinteresēšanai un
iesaistīšanai. Cīņa bija sīva,
un tāpēc daudz bija atkarīgs
no tā, cik rūpīgi izstrādāti un
kvalitatīvi bija iesniegtie projekti. Tāpat kā sportā arī šādā
konkursā visu izšķir šķietami
sīkumi, nianses, sekundes
simtdaļas un tūkstošdaļas,”
sveicot uzvarētājus, uz
sver Latvijas Pašvaldību
Savienības pārstāvis Guntis
Apīnis.●

EGBL sacensības Saldus sporta kompleksā

Marina Dambe, Saldus sporta skolas vieglatlētikas trenere
No 15. līdz 17. janvārim Saldus sporta kompleksā norisinājās
EGBL (Eiropas Girls Basketbola Līga) sacensības U – 15
/2001. – 2002./ meitenēm 2015./2016. gada sezonas II posms,
kurās padalījās komandas no:
• Somijas (BC Tapiolan Honka un Espoo Basket team);
• Zviedrijas (Sodertalje BBK un Skuru IK Basket);
• Dānijas (BC Aabyhoj un BC BMS Herlev);

• Latvijas ( Saldus Sporta
skola un 3. BJSS Rīgas Basketbola skola).
EGBL sacensību mērķis ir:
• Veicināt basketbola EGBL
piedalošo valstu (Polija, Lietuva,
Baltkrievija,
Igaunija,
Krievija, Latvija, Ukraina,
Dānija, Somija, Zviedrija,
Armēnija, Nīderlande, Beļģija,
Luksemburga, Itālija, Apvienotā
Karaliste) savstarpējo pieredzes
apmaiņu.
• Noteikt labākās Eiropas valstu meiteņu basketbola komandas.
Saldū sacensībās piedalījās
meiteņu komandas no Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Latvijas. Pēc trīs dienu spraigām sacensībām, komandas ierinojās
šādās vietās:
1. vietu izcīnīja BC Tapiolan Honka komanda no Zviedrijas;
2. vietu izcīnīja BC Aabyhoj komanda no Dānijas;
3. vietu izcīnīja BMS Herlev no Dānijas.
Par Saldus komandas labāko spēlētāju tika atzīta un balvu
ieguva – Dagne Apsīte. Specbalvu no AS “Tallink” saņēma
Saldus sporta skolas audzēkne – Raivita Koreņika.●

5

2016. gada FEBRUĀRIS

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Starptautiskās aktualitātes

Delegācija no Šilutes
ierodas apspriest pārrobežu sadarbības projektus
Līga Cirse, projektu speciāliste
25. janvārī darba vizītē Saldus novada pašvaldībā bija ieradusies sešu cilvēku delegācija no Šilutes. Delegācijas sastāvā bija
Šilutes rajona pašvaldības vadība un projektu speciālisti. Vizītes
mērķis bija kopīgi ar Saldus novada pašvaldības pārstāvjiem
pārrunāt sadarbības iespējas Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros un ar projektu pieteikumu
izstrādi saistītos jautājumus.
Plānots, ka kopīgi varētu tikt izstrādāti divi projekta pieteikumi. Viena projekta ietvaros tiek plānots BJC telpās izveidot
tehniskās jaunrades centru, savukārt, otrs projekts būtu saistīts
ar sporta nozari.

Druvas kultūras namā notiks
Starpnovadu 5. vokālo
ansambļu festivāls
“Aprīļa pilieni”
2016. gada 2. aprīlī plkst. 18.00 Saldus pagasta Druvas
kultūras namā
Festivāla mērķis:
Rosināt sabiedrības interesi par vokālo ansambļu
māksliniecisko darbību un veicināt vokālo ansambļu
mākslinieciskās darbības daudzveidību un meistarību.
Festivāla
vēsture:
Druvas
kultūras
nama
orģinālpasākums. Viens kolektīvs iegūst ceļojošo balvu
“Aprīļa pilieni” (atbalstīja KKF) – autors koktēlnieks A.
Kunstmanis. Pirmais festivāls notika 2005. gada 1. aprīlī,
kurā pēc žūrijas lēmuma balva aizceļoja uz Dobeles rajonu Jaunbērzes kultūras nama vokālajai grupai “Ilūzija”.
Otrais festivāls notika 2007. gada 21. aprīlī – balvu
ieguva Saldus neatkarīgais ansamblim “Kopā”. Trešais

Starpnovadu vēstures
konkurss “Brīvības cīņas un
Oskars Kalpaks”
Inta Švaža, O. Kalpaka muzeja vēsturniece
6. janvārī, pulkveža Oskara Kalpaka dzimšanas dienā,
viņa vārdā nosauktajā muzejā, notika starpnovadu vēstures
konkurss “Brīvības cīņas un Oskars Kalpaks”. Šajā dienā
savas zināšanas par Latvijas vēsturi tieši valsts veidošanās
sākumā pārbaudīja un parādīja 9. klašu skolēni no Saldus,
Brocēnu un Skrundas novadu skolām. Konkursā piedalījās
30 dalībnieki jeb 15 komandas (katrā komandā divi
skolēni) no Saldus 2. vidusskolas, Druvas vidusskolas,
Kursīšu pamatskolas, Rubas pamatskolas, Kalnu vidusskolas, Brocēnu vidusskolas, Gaiķu pamatskolas, Remtes
pamatskolas, Blīdenes pamatskolas, Skrundas vidusskolas, Nīkrāces pamatskolas, Rudbāržu Oskara Kalpaka
pamatskolas. Konkursam bija divas daļas– teorētiskā, ar
uzdevumu lapām, kuras bija sagatavojusi Skrundas novada vēstures un sociālo zinību metodiskā apvienība, un
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Vizītes noslēgumā viesiem tika parādītas BJC telpas, kurās
tiek plānots izveidot tehniskās jaunrades centru.●

festivāls notika 2009. gada 18. aprīlī, kur balvu ieguva
vokālā grupa “Druvas tonis”. 2014.gadā balva aizceļoja
uz Mārupi pie sieviešu vokālā ansambļa “Dzelde”.
Festivāla moto: “Kas vērtīgāks ir par visu ….”
Norise: Katram ansamblim jābūt gataviem uz trim
“Aprīļa pilieniem”:
• 1. piliens – dziesma no ansambļa repertuāra;
• 2. piliens – jautra, atraktīva dziesma;
• 3. piliens – oriģinālā veidā ansambļa prezentēšana.
Festivāla kopīgā dziesma: Ē. Ķiģelis “Aprīļa pilieni”
Ansambļu sniegumus vērtēs profesionāla žūrijas
komisija. Katram kolektīvam tiks piešķirta nominācija un
balvas.
Festivālu organizē: Druvas kultūras nams un vokālā
grupa “Druvas tonis”
Pēc koncerta – balle ar groziņiem. Lūdzam pieteikties
līdz 20. martam pie Ļubas Kapteines pa tālr. 29145725
vai rakstot uz e-pastu: lkapteine@inbox.lv. ●
praktiskā – kur uz 25 jautājumiem bija jāatrod atbildes
muzeja ekspozīcijā.
1. vietu ieguva Skrundas vidusskolas komanda, 2. vietu–
Brocēnu vidusskolas komanda, 3. vietu – Rudbāržu Oskara Kalpaka pamatskolas komanda.●

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons,
Kursīšu bibliotēka informācijas centrs
Janvāra
mēnesis
bibliotēkā
aizvadīts
mierīgi, jo remonts blakus
esošajā zālē traucēja aktīvai
bibliotēkas
darbībai.
Janvāra pirmajā pusē
notikušas divas aktivitātes.
15. janvārī bibliotēkas
vadītājs
devās
uz
bērnudārzu, lai kopā
ar
bērniem
darbotos
pasākumā “Stāsti par…
lāčiem”. Tika stāstīta
pasāka “Lapsa un lācis”,
notika saruna par lāčiem un
kopīga radošā darbošanās–
stilizēta lāča gatavošana.
19. janvārī bibliotēkā
notika krustvārdu mīklu
minēšanas
čempionāta
2. posma 5. kārta, kurā
piedalījās deviņi interesenti. Šajā reizē stundas laikā bija jāatrisina
četras dažādas mīklas
(zviedru,
klasiskā,
riņkvārdu un rozete).
Visiem
dalībniekiem
grūtības
sagādāja
un
ne visai labi risinājās
krustvārdu mīkla “rozete”.
Lai
pilnveidotu
pasākumu
un
norišu
piedāvājumu,
izstrādāti
divi projektu pieteikumi –
“Portret tuvplānā (4)” un
“Senču spēks un gudrība”,
kuri iesniegti VKKF
projektu konkursos. Ceram uz veiksmīgu startu.
Lutriņu
pagastā
Ligita
Popsujēviča,
Lutriņu pagasta
bibliotēkas vadītāja
“Grāmata dzīvo cauri
gadu desmitiem” – ar šādu
nosaukumu janvāra beigās
bibliotēkā tika atvērta plaša
izstāde, kurā skatāmas 76
dažādu autoru grāmatas.
Tās nav tā vienkārši saliktas izstādē. Interesan-

Pagastos

tums slēpjas tajā, ka viena
rakstnieka grāmata izdota
vairākos izdevumos un
dažādos gados. Minēšu
dažus – Valdis “Staburaga
bērni”: vecākais zināmais
grāmatas izdevums tika
publicēts 1949. gadā, vēl
1953., 1955., pavisam
septiņi izdevumi. A. Bri-

gaderes “Sprīdītis”: 1946.
gada trimdas izdevums
(seši izdevumi). Tā varētu
minēt daudzus – R. Blaumanis “Velniņi”, A. de
Sent–Ekziperī
“Mazais
princis”, A. Milns “ Vinnijs Pūks un viņa draugi”… Interesanti, ka katra
grāmata ir īpaša – vāka
dizains, ilustrācijas, burtu
iespiedtehnika. Teksta apjoms taču ir vienāds, bet
skatāmas gan plānākas,
gan biezākas, gan lielākas
un pavisam maziņas.
Grāmatu izstāde veidota no
Saldus pilsētas un Lutriņu
bibliotēku
fondiem.
2015. gada lasīšanas
programma – “Bērnu
žūrija” Lutriņu bibliotēkā
veiksmīgi
noslēgusies.
Aizraujošā
lasīšanas
piedzīvojumā iesaistījās
55 bērni un jaunieši,
septiņi vecāki, lasot un
vērtējot grāmatu izlasi.
Savus secinājumus un
vērtējumus
visi
pauda anketās, kuras tika
aizsūtītas LNB “Bērnu
literatūras
centram”.
Bērnu žūrijā iesaistījās
PII “Kāpēcīša” bērni. Par
to paldies audzinātājām.
Droši varu teikt, ka šie
bērni kļūs par aktīviem
bibliotēkas
lasītājiem.
Kad darbiņš veikts, katrs
centīgais lasītājs saņēma
Rīgas dāvanu– atslēgas
piekariņu ar lukturīti.
Atzinības balvā no Lutriņu
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bibliotēkas – 2016. gada
speciāli gatavots kalendārs.
Par atbalstu tā tapšanā
paldies pagasta pārvaldei!
Vēl pavasarī visi kopā
tiksimies ar bērnu grāmatu
rakstnieci Ievu Samausku un priecāsimies
novada lasīšanas svētkos!
Bērnu dārza lasītāji,
vērtējot grāmatu patikšanu
vai nepatikšanu, savas
izjūtas uzticēja papīram.
Zīmējumos attēlots “Vilks,
kurš izvēlās no grāmatas”,
“Brigita un brāļi aļņi”,
“Miega pasaka”. Šie bērnu
zīmējumi izkārtoti izstādē
bibliotēkā “Mana mīļākā
grāmata”. Aicinu visus interesentus, bērnu vecākus,
skolēnus
apmeklēt
abas minētās izstādes
visu februāra mēnesi.
29.
janvārī
Lutriņu
klubā
viesojās
dzej
nieks Andris Akmentiņš.
Bibliotēkā skanēja dzeja, topošā romāna fragmenti un skanēja bardu
dziesmu ģitāras melodijas. Vakara gaitā Andra
Akmentiņa dzeja mijas
ar paša sacerētām bardu
melodijām. “Dzejai nevar
būt uzstādījuma, tai jānāk
no sirds, no šī brīža laika
izjūtām” stāsta dzejnieks.
Amatierteātra “Atvars”
izpildījumā skanēja dzej
nieka
A.
Akmentiņa
dzejas
kompozīcija.
Paldies par priekšnesumu
vadītājai Mairai Vimbai.
Tikšanās
notika
bibliotēkas
realizētā
projekta
“Tabletes
vietā– grāmata” ietvaros, kuru atbalsta VKKF.
Nīgrandes
pagastā
Sanita Stepanova, Nīgrandes
sporta darba
organizatore
16. janvārī Nīgrandes
sporta zālē notika starppagastu
sporta
spēļu
“Dienvidi”
sacensības
futbolā
vīriešiem.

Sacensībās piedalījās komandas no Nīgrandes,
Zaņas, Ezeres, Vadakstes, Kursīšiem un Rubas
pagastiem. Spraigā cīņā
trešo vietu izcīnīja Ezeres
pagasta komanda, aiz sevis atstājot Kursīšu pagasta komandu. Par pirmo
vietu cīnījās Nīgrandes un
Zaņas pagastu komandas.
Nīgrandes pagasta ko
manda uzvarēja ar rezultātu
6:1 un ieguva 1. vietu.

23. janvārī Nīgrandē
notika
starppagastu
sporta spēļu “Dienvidi” sacensības florbolā
vīriešiem. Uz sacensībām
bija ieradušās septiņas
komandas no Nīgrandes,
Zaņas, Kursīšu, Ezeres,
Rubas,
Vadakstes,
Pampāļu pagastiem. Komandas tika sadalītas
divās apakšgrupās, pa
trim un četrām komandām
apakšgrupā. A apakšgrupā
pārliecinoši
uzvarēja
Nīgrandes pagasta komanda.
Savukārt,
B
apakšgrupā – Kursīšu,
Zaņas un Pampāļu pagastiem bija vienāds punktu
skaits, tādēļ tika ņemta
vērā iemesto un ielaisto
vārtu attiecība. Kursīšu pagasta komanda izvirzījās
1. vietā. Pēc pusfināla par
trešo vietu cīnījās Pampāļu
pagasta komanda pret
Kursīšu pagasta komandu.
Ar rezultātu 6:2 uzvarēja
Kursīšu pagasta komanda
un ieguva 3. vietu. Fināla
cīņā par pirmo vietu satikās
Nīgrandes un Ezeres pagastu komandas, kur ar
rezultātu 1:2 Nīgrandes
pagastu komanda piekāpās
Ezeres pagastu komandai.
Nākošās
sacensības,
kuras
notiks
martā,
būs
Saldus
novada
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atklātais
čempionāts
volejbolā sievietēm un
L. Edelmaņa piemiņas
turnīrs
galda
tenisā
“Nīgrandes
pavasaris.”
Vadakstes
pagastā
Aina Statkus, bibliotēkas
vadītāja

19. janvārī uz bibliotekāro
stundu bija atnākuši Vadakstes pirmskolas bērni
ar audzinātāju un auklīti.
Bibliotēkā uz grīdas salikti
papīra kvadrātiņi, zem kuriem uzlīmēti ziemas attēli.
Bērni, katrs pēc kārtas,
met metamo kauliņu
un izskaita kādu skaitli
uzmetuši. Tad, attiecīgi,
skaita, kurš kvadrātiņš katram iekritis, paņem to un
stāsta, kas attēlā redzams–
daba, ziemas aktivitātes,
dzīvnieki, cilvēki. Tā
bērni papildina zināšanas
par gadalaikiem, mācās
skaitīt, katrs pastāsta par
savām ziemas aktivitātēm.
26. janvārī bibliotekārā
stunda pirmskolas bērniem
“Ziemas ainas grāmatās”.
Ieva Ģērmane, sporta
darba organizatore
9. janvārī, Vadakstes sporta namā, notika sporta spēļu
“Dienvidi”
sacensības
volejbolā
sievietēm.
16. janvārī Vadaks
tes komanda piedalījās
sporta spēļu “Dienvidi”
sacensībās telpu futbolā,
kuras notika Nīgrandē.
23. janvārī Vadakstes
komanda piedalījās florbola sacensībās Nīgrandē.
30. janvārī makšķernieku
komanda
devās
uz
sacensībām
zemledus
makšķerēšanā Pampāļos.
Zaņas
pagastā
Irma Ruzga,
Zaņas pagasta
sociālā darbiniece
Dienas centra ativitātes.
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7. janvārī notika Zvaigžņu
diena pieaugušajiem un
bērniem, kurā tika izveido
tas sapņu zvaigžņotās debesis. 14. janvārī ballējāmies
“Cepuru ballē”, kurā bērni
un pieaugušie demonstrēja
savas skaistās cepures.
Pasākuma laikā bija iespēja
nofotografēties un ielikt
bildi paštaisītā rāmītī. 22.
janvārī notika kulinārijas
nodarbība bēriem, kurā
tika pagatavoti salāti no
marinētiem
dārzeņiem.
Mācību procesā bērni apguva galda klāšanas un
pasniegšanas pamatu, kā
arī uzzināja recepti, pēc
kuras viegli un garšīgi var
pagatavot dārzeņu salātus.
Aļģimants
Pileckis,
sporta darba organizators
Pagājušā
gada
26.
decembrī
Kandavā
norisinājās
“Wurth”
ziemas kauss 2015/2016.
1. posms. FWD klasē –
Modrim Žentiņam 2. vieta,
Varim Žentiņam – 3. vieta,
bet Neldai Žentiņai –13.
vieta (no 30 dalībniekiem
vīru
konkurencē).
FWD+ radzes klasē Modrim Žentiņam – 1. vieta,
Varim – 3. vieta. Dāmu
klasē Neldai Žentiņai – 1.
vieta, bet Signei Žentiņai–
4. vieta. Junioru ieskaitē
1. vieta – Neldai Žentiņai.
9. janvārī Rudbāržos
norisinājās šī kausa izcīņas
2. posms. Dažādās klašu
grupās Zaņas autosportisti
izcīnīja sekojošas vietas –
Modris Žentiņš – 2. vietu un
3. vietu, Nelda Žentiņa–1.
vietu un 19. vietu, Signe
Žentiņa – 2. vietu, Jānis
Joksts – 2. vietu un 16.
vietu, Varis Žentiņš–10.
vietu un 20. vietu.
23. janvārī Talsos notika šo sacensību 3.
posms. Dažādās klašu
grupās mūsējie ieguva
sekojošas vietas – Modris
Žentiņš – 1.un 3. vietu,
Signe Žentiņa – 2. vietu,
Nelda Žentiņa – 3. un 11.
vietu, Varis Žentiņš – 4.
vietu, bet Jānis Joksts
ieguva – 8. un 14. vietu.
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30.
decembrī
Zaņā
norisinājās
Vecgada
turnīrs
volejbolā
un
futbolā.
Sacensībās
piedalījās sešas komandas
no Nīgrandes, Kalniem,
Kursīšiem, Druvas, Saldus un Zaņas. Abu sporta veidu kopvērtējumā
1. vietā ierindojās –
Nīgrandes komanda, 2.
vietā – komanda “Spēka
Piens” – Druva/Saldus,
3. vietā – Zaņas komanda.
Skatītāju simpātijas balvu
ieguva Kursīšu komanda.
30. decembrī Saldū
norisinājās “EVE autosports”
rīkotās
sacensības
autosportā,
kurās piedalījās pieci
Zaņas pagasta sportisti.
10.
janvārī
jaunajā
Zaņas trasē norisinājās
ikgadējās un aizraujošās
autosacensības “Rukmāru
gonkas”
1.
posms.
24. janvārī notika šo
sacensību
2.
posms.
Turpinās
starppagastu
sacensības
“Dienvidi”.
09. janvārī Vadakstē notika sacensības volejbolā
sievietēm, kurās Zaņas
dāmas ieguva 5. vietu.
16. janvārī Nīgrandē vīri
spēlēja futbolu. Zaņas komanda ieguva 2. vietu.
23. janvārī Nīgrandē vīri
spēlēja florbolu. Zaņas
komandai – 5. vieta.

tiek apmeklētas zumbas nodarbības, kuras
notiek katru sestdienu
kopā ar treneri Tatjanu
Markaviču (Taņu). Katru otro svētdienu notiek
rokdarbu
nodarbības,
kurās pašreiz tiek adīti
plecu lakati inovatīvās
tehnikās kopā ar rokdarbnieci Agritu Rimkus.

Ilma Kamkovska,
kultūras darba organizatore

kurs, kuru veltīja 1991.
gada barikāžu
notiku
miem Rīgā. Tika noliktas svecītes un pieminēti
bojā gājušie – pirmais
upuris– Roberts Mūrnieks,
miliči – Konoņenko un
Gomonovičs, kā arī skolnieks – Edijs Riekstiņš,
kinooperatori – Slapiņš un
Zvaigzne. Pēc piemiņas
brīža
Striķu
kultūras
namā risinājās sarunas
un klausīti atmiņu stāsti
no aculieciniekiem. Liels
paldies tiem, kas atsaucās
uz aicinājumu, atnāca,
padalījās ar saviem ies
paidiem, sajūtām. Īpašs
paldies Andim Balodim
par līdzi paņemto apbalvojumu – piemiņas zīmi. ●

Janvāris
aizritējis
straujiem
tempiem
pašdarbnieku
kolektīvu
ikdienā.
Vokālais
sieviešu ansamblis “Tik
un Tā” gatavojas Saldus un Brocēnu novada
vokālo ansambļu skatei. Amatierteātris “Oga”
gatavojas
viesizbraukumam uz amatierteātru
karnevālu
Skrundas
novada
Rudbāržos.
Savukārt,
bērnu
un
jauniešu
amatierteātris
“Dzirkstelīte”
gatavo
priekšnesumus 8. marta
un Lieldienu pasākumiem.
Zaņas pagastā aktīvi

Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes
pagasta kultūras darba
organizatore
“Laimīgu Jauno gadu!”,
sirsnīgi
vēlējumi,
apskāvieni, smaidošas sejas un pārsteidzoši krāšņas
salūtu puķes – tā Jauno
2016. gadu sagaidīja
Striķos. Pēc pusnakts, kopā
ar
grupu “Līdzsvars”,
pieskandinājām kultūras
namu
ar
skaistām
balles
dziesmām,
pasludinot Jaunā gada
sagaidīšanu par atklātu.
20.
janvāra
vakarā
Striķu muižas parkā tika
iededzināts atmiņu uguns
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Visvalds Čičinskis
Viktors Kļimovs,
Andris Liekmanis,
Laima Briede,
Biruta ŠteinbergaBērziņa.

Gaišas domas, priecīgu
prātu un stipru veselību
februāra jubilāriem vēl
Saldus novada dome
Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Marta Gulbe
Skaidrīte Matisone
Staņislavs Ančs
Gunārs Ķepals
Laisvute Adomaviciene
Māris Altens
Daina Fundure
Aija Done
Jaunauces pagastā
Irēna Jonuša
Rūta Venckus
Dzintra Eglīte
Jaunlutriņu pagastā
Daiga Pērkone

Kursīšu pagastā
Dainis Zaķis
Ināra Zemīte
Velta Rītiņa
Lutriņu pagastā
Uldis Kāpiņš
Ieva Bielija
Arturs Siliņš
Gunārs Sležis
Augustins Striks
Vilma Zorgenfreija
Nīgrandes pagastā
Rita Palevica
Alberts Ābele
Sigutis Švederskis
Kazimiers Jansons
Vasilijs Lahmitkins
Iveta Čižauska
Vitauts Gineitis
Arnis Plānics
Edmands Stanis
Ineta Gangnusa
Sauļus Viskants
Novadnieku pagastā
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Māris Grinbergs
Juris Petrovs
Armands Isahanovs
Māris Egle
Dace Zakevica
Velta Kūma
Dzidra Samsone
Līvija Tannenberga
Ilga Treinovska
Laima Raudone
Pampāļu pagastā
Ināra Konončuka
Antans Makaris
Dzidra Svikle
Rubas pagastā
Sandra Statkus
Jozs Truiķis
Valērija Radziņa
Danuta Drinka
Saldus pagastā
Māris Elleris
Pāvels Kočans
Raimonds Kučinskis
Daina Liepa
Indra Zālīte
Mārtiņš Ķiļķens
Sarmīte Laugale
Dzintra Līce
Ādolfs Deimonts
Vilnis Miškins
Fanija Rubule

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 39
Par grozījumiem 2010. gada 25. no
vembra saistošos noteikumos Nr. 40
“Par administratīvo atbildību Saldus
novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 17. decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 37.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo
daļu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās
daļas 1.,4.,7. un 9. punktiem.
Izdarīt Saldus novada domes 2010. gada 25. novembra saistošos noteikumos Nr. 40 “Par administratīvo
atbildību
Saldus
novadā”
šādus
grozījumus:
1. izteikt 11. punktu jaunā redakcijā:
1. papildināt noteikumus ar 24.1. punktu:
“24.1. par transportlīdzekļa vadīšanu apzinātā sānslīdē
(driftā) uz laukumiem un citās vietās, kur tas nav atļauts, uzliek
naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit euro”;
2. papildināt noteikumus ar 24.2. punktu:
“24.2. par noteikumu 24.1. punktā paredzēto pārkāpumu, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa
vadītājam no simts līdz trīs simti piecdesmit euro;

Daina Spundiņa
Alma Slūtiņa
Vera Stepiņa
Šķēdes pagastā
Rita Balcere
Vadakstes pagastā
Viktors Guļaško
Valda Šlaudere
Oskars Strīķis
Aina Statkus
Pēteris Gaurilovs
Andris Darģis
Zaņas pagastā
Virģinijs Rimkus
Zirņu pagastā
Voldemārs Zanders
Kārlis Ģelzis
Rasma Griķupele
Zvārdes pagastā
Ligita Rogačeva
Vitauts Jankus
Guntis Ārnieks
Saldus pilsētā
Inese Ābele
Andris Lasmanis
Irēna Markava
Vjačeslavs Sidorovs

Aldona Siliņa
Mirdza
Šreitmane
Todors Tkačuks
Brigita Beijere
Irēna Jākobsone
Svetlana Jevdokimova
Ojārs Kerņikovs
Viesturs Latišs
Artūrs Pūce
Edgars Suseklis
Vizma Šterna
Marija Krūmiņa
Valija Rustante
Edīte Francmane
Hermīna Trukša
Ārija Jaunzeme
Berta Pole
Marija Zeltābola
Velta Karlovska
Amālija Uļjāne
Zenta Šenberga
Velta Jērāne
Jānis Iršiņš
Ja vēlaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds
netiktu publicēti Saldus
novada informatīvajā
izdevumā „Saldus
Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 20. datumam zvaniet pa tel.
63807444 un izsakiet
savas vēlmes.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem 2010. gada 25. novembra saistošos
noteikumos Nr. 40
“Par administratīvo atbildību Saldus novadā”)



1. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti
ar diviem jauniem punktiem, par kuru
pārkāpšanu tiek paredzēta administratīvā
atbildība.

2. Projekta
nepieciešamības pamatojums

Latvijas administratīvo pārkāpumu
kodeksā nav paredzēta atbildība par šādu
pārkāpumu.

3. Plānotā projekta
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības
budžetu.

Nav attiecināms.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz Saldus novada
pašvaldības
policija,
ierosinājums
izskatīts un atbalstīts Domes apvienotā
komitejā.

Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 34
Par licencēto makšķerēšanu
Pakuļu ūdenskrātuvē
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. novembra lēmumu (protokols Nr. 20, 15.§).
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta
piekto daļu un 14.10.2003. MK noteikumiem Nr. 574
“Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība”
13. punktu.
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2016. gada 28. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1,
13.§).
1. Saistošie noteikumi regulē licencētās amatierzvejas
– makšķerēšanas kārtību Saldus novada Lutriņu pagasta
un Zirņu pagasta teritorijās esošā Pakuļu ūdenskrātuvē,
kuros noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).
2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts
Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu
ūdenskrātuvē” (nolikums pielikumā).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.
Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa

Pielikums
Saldus novada domes
2015. gada 26. novembra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 34
Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Pakuļu ūdenskrātuve atrodas Saldus novada
pašvaldības teritorijā uz Cieceres, Bukupes un Krimeldes
upēm un uz pašvaldībai piederošās zemes.
1.2. Saskaņā ar Civillikumu Pakuļu ūdenskrātuve
ir privāti ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder zemju
īpašniekiem.
1.3. Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē
tiek ieviesta, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz
vidi ūdenskrātuvē un tās apkārtnē un radītu labvēlīgus
apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un zivju krājumu
pavairošanai. To ievieš saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un
zemūdens medības.
1.4. Licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
pamatojoties uz Saldus novada 2015. gada 24. septembrī
noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr. 468 (pielikums Saldus novada pašvaldības 2015. gada 24. septembra sēdes
lēmumam (protokols Nr. 15 12.§) organizē biedrība
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“Saldus makšķernieku klubs”, reģ. Nr. 40008228778,
juridiskā adrese Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862, tālrunis nr. +371 22006407,
e–pasts: saldusmk@inbox.lv.
2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.
Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Pakuļu
ūdenskrātuves teritorijā, izņemot 50 m lejpus Bukupes
aizsprosta (pielikums Nr. 1).
2.2. Licencētā makšķerēšana atļauta no laivām un ci
tiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, no krasta un
no ledus.
2.3. Makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē atļauts tikai tad,
ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un tam ir līdz
šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, personu
apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu
vecumam (izņemot invalīdus) arī makšķerēšanas karte.
Makšķerēšanas licences tiek izsniegtas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.
2.4. Makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem
makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem, ievērojot šādas izmaiņas:
2.4.1. Licencēta makšķerēšana no laivas vai cita ūdens
transporta līdzekļa atļauta ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
2.4.2. Makšķernieka lomā atļauts paturēt karpas, kuras
nav lielākas par 50cm un mazākas par 30 cm.
2.4.3. Atļauts iegādāties divas licences un izmantot
divas reizes lielāku makšķerēšanas rīku skaitu, kā arī
paturēt divas reizes lielāku limitēto zivju skaitu.
3. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
3.1. Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē
atļauta tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:
3.1.1. Dienas licence makšķerēšanai no krasta, laivas
un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem vai ledus – 2.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).
3.1.2. 30 dienu licence makšķerēšanai (arī spiningošanai)
no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem vai ledus – 7.00 euro gab. (licenču skaits nav
ierobežots).
3.1.3. Vasaras sezonas (no 1. maija līdz 31. oktobrim)
licence (arī spiningošanai) no krasta, laivas un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem – 15.00 euro gab.
(licenču skaits nav ierobežots).
3.1.4. Gada licence makšķerēšanai (arī spiningošanai)
no krasta, laivas vai ledus un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem – 25.00 euro gab.(licenču skaits
nav ierobežots).
3.1.5. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta, laivas vai ledus un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem – (200 gab. gadā).
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4. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
4.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Pakuļu
ūdenskrātuvē ir tiesīgi saņemt:
4.1.1. Invalīdi un politiski represētās personas (uzrādot
atbilstošas apliecības).
4.1.2. Pakuļu ūdenskrātuves krastu zemju īpašnieki vai
to ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu
dokumentu), ne vairāk kā divas licences uz īpašumu.
4.1.3. Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
4.1.4. Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem
(uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
4.1.5. Biedrības “Saldus makšķernieku klubs” biedri
(Biedrības “Saldus makšķernieku klubs” biedra
apliecību).
4.2. Gada bezmaksas licences var saņemt aģentūrā
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
Striķu iela 3, Saldus, LV–3801, tālrunis: 63807443,
vasaras sezonā (no 1. maija – 31. septembrim) darba
dienās no 9:00 – 18:00, sestdienās no 10:00 – 14:00.
ziemas sezonā (no 1. oktobra – 31. aprīlim) darba
dienās no 8:00 – 17:00.
5. Licenču noformēšana un realizācija
5.1. Licenču noformēšana.
Katra licence satur sekojošus rekvizītus: kārtas numurs,
cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas organizētāja
rekvizīti, licences saņēmēja vārds uzvārds, personas kods, licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti,
izsniegšanas datums. Vienas dienas un 30 dienu licencē
tās izmantošanas datumu ieraksta licences izsniedzējs.
Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām.
Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā
(pielikums Nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E).
5.2. Licenču realizācija:
5.2.1. Z/S “Ezermaļi”, “Ezermaļi”, Zirņu pagasts ,Saldus novads, tālrunis: 29410508, katru dienu no 9:00 –
19:00;
5.2.2. Pašvaldības aģentūrā “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” Striķu iela 3,
Saldus, LV–3801, tālrunis: 63807443,
vasaras sezonā (no 1. maija – 31. septembrim) darba
dienās no 9:00 – 18:00, sestdienās no 10:00 – 14:00.
ziemas sezonā (no 1. oktobra – 31. aprīlim ) darba
dienās no 8:00 – 17:00.
5.2.3. Makšķerēšanas licenci var iegādāties interneta
vietnē www.epakalpojumi.lv, sadaļā e–Loms.
5.2.4. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ūdenskrātuves krastā vai citās papildus vietās, snie
dzot par to informāciju vietējos preses izdevumos un interneta vietnēs.
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6. Lomu uzskaite
6.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas
organizētājs.
6.2. Makšķernieku pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, licenci
nodot licencētās makšķerēšanas organizētājam vai
nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības
turpmāk neizsniegt licences makšķerniekiem kārtējā
un nākamajā gadā, kuri šī punkta prasības nepilda. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences
īpašnieks pēc makšķerēšanas savu lomu reģistrē sadaļā:
“Lomu reģistrācija”.
6.3. Licences ar aizpildītu loma uzskaites anketu,
licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu
līdz 1.februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.
7. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
7.1. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus
sadala sekojoši:
7.1.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas
ieņēmumu veidošanai – 10%;
7.1.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam –
90%.
7.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu
līdzekļu daļu izlieto Pakuļu ūdenskrātuves zivju
krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības
nodrošināšanai, licencētas makšķerēšanas organizēšanai
un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un
uzturēšanai.
8. Vides aizsardzība
8.1. Pakuļu ūdenskrātuvē un tuvumā aizliegts trokšņot,
izmest atkritumus.
8.2. Makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.
8.3. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie
akti, kuros noteiktas vides aizsardzības prasības.
9. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības
prasību kontrole un uzraudzība
9.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas nolikuma
ievērošanu veic Saldus novada pašvaldības policija.
9.2. Šajā Nolikumā un licencēto makšķerēšanu
regulējošos normatīvajos aktos paredzēto licencētās
makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un
izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Saldus novada
pašvaldība.
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10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja
pienākumi
10.1. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības
informācijas līdzekļos informāciju par licencētās
makšķerēšanas kārtību Pakuļu ūdenskrātuvē un izvietot
norādes, zīmes ūdenstilpnes tuvumā.
10.2. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un
realizāciju makšķerēšanai atļautajā laikā saskaņā ar šī
nolikuma 5.2. punktu.
10.3. Nodrošināt to naudas līdzekļus, kas iegūti,
realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši
šī nolikuma 7. punktam.
10.4. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības pasākumus.
10.5. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt
makšķerniekus ar šo nolikumu.
10.6. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas
laukums 2, Rīga, LV–1981) pārskatu par realizēto
makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem,
iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas
reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz
15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu valsts
budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz
10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par
otro pusgadu;
10.7. Noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides
dienesta pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās
vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim ies
niedz Valsts vides dienestā un pašvaldībā, informāciju par
veiktajiem pasākumiem ūdenstilpnes apsaimniekošanā,
zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā
un uzturēšanā;
10.8. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 6. punktam un 3. pielikumam;
10.9. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un
uzturēšanu.
10.10. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences
īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču
tirdzniecības vietā. Interneta vietnē iegādātās licences
tiek uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati
tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas organizētājam
pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.
10.11. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā
ar šī nolikuma 4. pielikumu.
11. Atbildība
11.1. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās
atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus
no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto
kaitējumu.
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11.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs
par naudas līdzekļu apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu
valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai.
12. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums
12.1. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām,
makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences
iegādes iespējām ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās
makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
12.2. Licencētās makšķerēšanas nolikums publicējams
Saldus novada pašvaldības informatīvā izdevumā, un tā
darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.
13. Nolikuma pielikumi
13.1. Pakuļu ūdenskrātuves robežu shēma – pielikums 1
13.2. Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikumi 2A,
2B, 2C, 2D, 2E
13.3. Makšķernieku lomu uzskaites anketa – 3. pielikums
13.4. Pakuļu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns
2016. – 2018. gadam – 4. pielikums
13.5.
Zemkopības
ministrijas
saskaņojums
Makšķerēšanas nolikumam – 5. pielikums
13.6. Makšķerēšanas nolikuma saskaņojuma lapa – 6.
pielikums .
Pielikums Nr. 1



2016. gada FEBRUĀRIS

SALDUS NOVADA VĒSTIS
2A pielikums

Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862.

Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862.

Vienas dienas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem
ūdens transporta līdzekļiem, un no ledus.

Vienas dienas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem
ūdens transporta līdzekļiem, un no ledus.

Izdota ______________________________________

Izdota ____________________________________

___________________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

_________________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _______________________________________ dzīvo ____________________________________
(adrese)
(adrese)
____________________________________________ __________________________________________
Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

201__.g.”___”.__________

201__.g.”___”.__________

Licences cena 2,00 euro
Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot
tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Licences cena 2,00 euro
Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti
nodot tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos
__________________
(paraksts)

Licences saņēmējs __________________
(paraksts)

Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________
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2B pielikums

Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862.

Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862.

30 dienu licence Nr.____
makšķerēšanai no krasta, no laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, un no ledus.

30 dienu licence Nr.____
makšķerēšanai no krasta, no laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, un no ledus.

Izdota _________________________

Izdota _________________________

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

no 201__.g.”____”.___________

201__.g.”___”.__________

līdz 201__.g.”____”.__________
Licences cena 7,00 euro

Licences cena 7,00 euro

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites anke
tu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot
tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti
nodot tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos
__________________
(paraksts)

Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________
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2C pielikums

Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862.

Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV–3862.

Vasaras sezonas licence Nr.____
Makšķerēšanai no laivām un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem, no krasta.

Vasaras sezonas licence Nr.____
makšķerēšanai no laivām un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem, no krasta .

Izdota _________________________

Izdota _________________________

__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta.
No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa atļauts
makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un
ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta.
No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa atļauts
makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta
un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

no 201__.g.1. maija

no 201__.g.1. maija

līdz 201__.g.31. oktobrim

līdz 201__.g.31. oktobrim

Licences cena 15,00 euro

Licences cena 15,00 euro

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot
tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti
nodot tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

Licences saņēmējs __________________
(paraksts)

__________________
(paraksts)

Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________
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Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag., Saldus nov.,
LV–3862.

2D pielikums
Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag., Saldus nov.,
LV–3862.

Gada licence Nr.____
makšķerēšanai no laivām un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem, no krasta un no ledus.

Gada licence Nr.____
makšķerēšanai) no laivām un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem, no krasta un no ledus.

Izdota _________________________

Izdota _________________________

__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

no 201__.g.1. janvāra

no 201__.g.1. janvāra

līdz 201__.g.31. decembrim

līdz 201__.g.31. decembrim

Licences cena 25.00 euro

Licences cena 25.00 euro

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot
tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti
nodot tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

Licences saņēmējs __________________
(paraksts)

__________________
(paraksts)

Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________
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Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag., Saldus nov.,
LV–3862.

2E pielikums
Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008204426, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag., Saldus nov.,
LV–3862.

Gada bezmaksas licence Nr.____
makšķerēšanai no laivām un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem, no krasta un no ledus.

Gada bezmaksas licence Nr.____
makšķerēšanai no laivām un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem, no krasta un no ledus.

Izdota _________________________

Izdota _________________________

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

dzīvo _____________________________
(adrese)
___________________________________

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta un
ledus. No laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa
atļauts makšķerēt ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

no 201__.g.1. janvāra

no 201__.g.1. janvāra

līdz 201__.g.31. decembrim

līdz 201__.g.31. decembrim

Licences cena bezmaksas

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti nodot
tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā nosūtīt to
licencētās makšķerēšanas organizētājam.

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos
__________________
(paraksts)

Licences cena bezmaksas
Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites
anketu, kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaiti
nodot tās iegādes vietā vai piecu darba dienu laikā
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________
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3. pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

Makšķernieku lomu uzskaites anketa Pakuļu ūdenskrātuvē
Zivju skaits
Zivju svars
Makšķerēšanas
Datums
Zivju suga
(gab.)
(kg)
ilgums (stundas)

Licences nr.____________
Lomu uzskaites anketa nododama organizētājam vai nosūtāma uz licencē norādīto organizētāja adresi 5 darba dienu
laikā pēc tās derīguma termiņa beigām.
Paraksts___________________
4. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
Pakuļu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2016. – 2018. gadam
Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju resursu un vides aizsardzības kontroles
nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai
Nr.p.k. Darbu veids
2016. gads
2017. gads
2018. gads
1.

2.
3.
4.
5.
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Ūdenskrātuvē ielaist zivju mazuļus:
Zandartu kāpurus
Līdaku kāpurus
Citu zivju mazuļus saskaņā ar
institūta “BIOR” rekomendācijām.
Makšķerēšanas vietu sagatavošana
Ūdenskrātuves krastu sakopšana
Mehāniski izpļaujot- samazināt
ūdenskrātuves akvatorija aizaugšanu
Izveidot atpūtas un ugunskura vietas

8000
25000

15000
50000

15000
50000

10
pastāvīgi
1 ha

5
pastāvīgi
1 ha

5
pastāvīgi
1 ha

1

1

1

2016. gada FEBRUĀRIS

SALDUS NOVADA VĒSTIS
6. pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
1. Zemkopības ministrija:
2015. g.”___”._______________
_____________________
								
(amats, paraksts)
2. Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”:
2015. g.”___”._______________
_____________________
								
(amats, paraksts)
3. Valsts vides dienests :
2015. g.”___”._______________
_____________________
								
(amats, paraksts)
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2015. g.”___”._______________
_____________________
								
(amats, paraksts)
5. Saldus novada pašvaldība:
2015. g.”___”._______________
_____________________
								
(amats, paraks)
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem “Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē”)
1. Īss projekta satura izklāsts

1. Saldus novada Lutriņu pagasta un Zirņu pagasta teritoriālajās vienībās esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē tiek
noteikta amatierzvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm);
2. organizēt un veikt licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē pilnvarota Biedrība “Saldus makšķernieku
klubs”.

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nepieciešama uzraudzība un kontrole zivju resursu nozvejā un uzskaitē, un vienlaicīgi rūpēties par plānotu
zivju resursu pavairošanu.

3. Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz Biedrība “Saldus makšķernieku klubs”;
Noteikumi apspriesti un izskatīti Līdzsvarotās attīstības un autoceļa fonda komisijā, atbalstīti Teritoriālā
komitejā.

Domes priekšsēdētāja 							

I. Rassa ●
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O. Kalpaka muzejā notika projekts “Pagātne + Tagadne = Nākotne”

Inta Švaža, projekta vadītāja
20. janvārī Oskara Kalpaka
muzejā ar diviem konkursiem
vidusskolēniem noslēdzās projekts
“Pagātne + Tagadne = Nākotne”,
kuram sākums bija jau pagājušā
gada rudenī. Projektā notika
nodarbības gan par Latvijas vēsturi,
gan mūsdienām, ar domu, ka
nākotni veidojam paši, izzinot savu
pagātni un aktīvi iesaistoties tagadnē
notiekošajā.
Nodarbības
tika
piedāvātas
Brocēnu, Saldus un Skrundas vidus
skolu 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem interesē vēsture un pilsoniskā
līdzdalība. Projektā piedalījās četras
komandas – no Brocēnu vidusskolas,
Druvas vidusskolas, PIKC Saldus
tehnikuma un Saldus 2. vidusskolas.
Projekta laikā komandas piedalījās
četrās nodarbībās Oskara Kalpaka
muzejā, un tās notika reizi mēnesī
visas dienas garumā – septembrī,
oktobrī,
novembrī,
decembrī.
Jaunieši mācījās un uzzināja daudz
jauna par Latvijas vēstures dažādiem
posmiem, sasaistot tos ar tagadni un
ar mūsdienām. Nodarbības notika
divās daļās – vēstures un pilsoniskās
līdzdalības.
Tika apgūtas šādas tēmas:
•
Latvijas
senvēsture
un
arheoloģiskie izrakumi. Pilsoniskās
līdzdalības aktivitātes.
• Viduslaiki un Jaunie laiki Latvijā.
Savas organizācijas veidošana.
• Latvijas valsts dibināšana un
Atbrīvošanas karš. Kā darbojas
valsts.
• Latvijas valsts liktenis Otrā pa
saules kara laikā. Sava viedokļa
paušanas iespējas.
Nodarbības vadīja un savās
zināšanās dalījās pieredzējuši un
zinoši speciālisti no Kandavas novada muzeja, Latvijas Kara muzeja,
Latvijas Universitātes un Latvijas
Nacionālā Vēstures muzeja.
Projekta laikā bija arī lieliska
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iespēja piedalīties četrās izbraukuma nodarbībās – uz Buses pilskalnu Kandavas novadā, uz Karostu un Ziemeļu fortiem Liepājā, uz
Rudbāržiem un Lēnām, uz Skrundas
armijas pilsētiņu.
Visa projekta laikā bija arī jāpilda
viens mājasdarbs pašu spēkiem –
jāīsteno viena pilsoniskās līdzdalības
aktivitāte savā skolā vai pilsētā, vai
novadā, pašiem aktīvi iesaistoties,
iesaistot citus apkārtējos, sameklējot
atbalstu, ja tāds vajadzīgs.
Viss paveiktais un apgūtais
rezumējās noslēguma pasākumā Oskara Kalpaka muzejā 2016. gada 20.
janvārī, kad komandas pārbaudīja
savas zināšanas erudītu konkursā
par nodarbībās apgūto un stāstīja
par savas pilsoniskās līdzdalības
aktivitātes īstenošanu. Visas četras
komandas bija paveikušas labus
darbus apkārtējiem – Druvas vidusskolas pārstāvis Rūdolfs Si
penieks stāstīja par savas ģimenes
aktivitātēm atkritumu savākšanā
mežā, kur tos izmetuši citi. Saldus 2. vidusskolas komanda –
Madara Kulvele, Ralfs Bušmanis
un Edijs Batars demonstrēja pašu
veidoto filmiņu par Raimnodu
Paulu, kura pēc tam izmantota visas skolas mūzikas stundās. PIKC
Saldus tehnikuma jaunieši – Kalvis
Birze, Arnis Vējkājs, Vairis Raudis, Evita Lomanovska un Kima
Baldere–Sildedze novembra beigās
rīkoja labdarības akciju skolā, lai
savāktu dāvanas Tukuma novada
Raiņa vārdā nosauktā bērnu nama
bērniem, un paši pēc tam arī visu
aizveda, kā arī vadīja nodarbības un
stāstīja par ugunsdzēsēju darbu un
apģērbu, un mācīja cept piparkūku
mājiņas. Viņiem jau ir tapuši kopīgi
plāni tālākai sadarbībai, jo visi
sadraudzējās un bija priecīgi par šo
kopīgo dienu. Savukārt, Brocēnu vidusskolas meitenes decembra beigās
apciemoja sociālās aprūpes centru
“Atpūtas” Brocēnu novada Remtes pagastā. Iepriekš katram centra
iemītniekam viņas izgatavoja apsveikuma kartiņu, kuras pasniedza
pasākuma laikā, kad notika arī koncerts, kas tika veidots sadarbībā ar
biedrību “Živica” no Saldus.
Diplomus un pateicības saņēma
visas komandas, bet abos konkursos – gan erudītu, gan pilsoniskās

līdzdalības aktivitātes īstenošanā,
pirmo vietu ieguva PIKC Saldus
tehnikuma komanda.
Noslēgumā tika iedegts Barikāžu
piemiņas ugunskurs un pārrunāti 25
gadus senie notikumi, kas mūsdienu
jauniešiem tiešām šķita seni.
Paldies visiem, kas piedalījās!
Paldies PIKC Saldus tehnikuma
skolotājai Marikai Lūsēnai, kas
atbalstīja savas skolas komandu
un bija līdzi arī visās nodarbībās!
Paldies Zirņu pagasta pārvaldes
vadītājam Edijam Mačukānam par
darbu konkursu vērtēšanas žūrijā!
Paldies nodarbību vadītājiem – Kandavas novada muzeja speciālistam
Agrim Dzenim, LU Vēstures un
filozofijas fakultātes zinātniskajam
asistentam Mārcim Kalniņam un
Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja
krājuma glabātājai Līgai Palmai,
Latvijas Kara muzeja speciālistiem –
starpkaru vēstures nodaļas vadītājai
Barbai Ekmanei, viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļas vadītājam
Dainim Poziņam un II Pasaules kara
vēstures nodaļas vadītājam Jānim
Tomaševskim, Oskara Kalpaka
muzeja vadītājam Robertam Si
peniekam!
Projektu “Pagātne + Tagadne =
Nākotne” īstenoja biedrība “Mantinieki” ar LR Kultūras ministrijas
un “Kurzemes NVO atbalsta centra”
finansiālu atbalstu.●

PASĀKUMU KALENDĀRS JANVĀRIM
SALDUS PILSĒTĀ
20.02. no
plkst. 11.00 –
15.00

Latvijas diabētu federācija un Saldus diabētu
biedrība ar Saldus novada pašvaldības projekta
fonda atbalstu organizē informatīvo semināru.
Lekcijas “Mūžu dzīvo – mūžu mācies”. Praktiskas nodarbības – Roche firmas jaunumi un
cukura līmeņa mērījumi. Diskusija – cukura
līmeņa mērīšana pacientiem. Semināra lektori
no Rīgas. Dalība bez maksas. Slimnīcas ielā 3A
(poliklīnikas bijušajā ēkā).

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

Liepājas leļļu teātra izrāde “Krāsainais brauciens”, kurā stāstīts par mazo vardulēnu, kurš
neko vairāk par dīķa malu un tuvējo mežiņu
nav redzējis. Taču tagad ir pienācis laiks doties
ceļojumā pa plašo pasauli.
Biļetes cena EUR 2.00.
Biļetes iespējams rezervēt/iegādāties Saldus
TIKS centra kasē (Saldus, Striķu ielā 3) vai zvanot pa tel. 63807443.

20.02. plkst.
18.00

Andra Buļa mono izrāde “Face Book. Post
Scriptum”. Biļetes cena EUR 8.00.

1.02. – 22.03.

Rūtas Kučinskaites (LT) gleznu izstāde.

1.02. – 22.03.

Ievas Grantiņas zīmējumu un grafiku izstāde
“Apmaldījušies ziemeļos”.

1.02. – 22.03.

Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas
audzēkņu darbu izstāde.

5.02. plkst.
10.00

E. Kramiņa meistarklase mūzikas skolotājiem.

13.02. plkst.
14.00

III Latvijas Mūzikas skolu skolotāju festivāla
koncerts.

17.02. plkst.
11.00

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis – 2016 ”.

19.02. plkst.
18.00

Saldus Mūzikas un mākslas skolā notiks Jaunās
mūzikas festivāla “DeciBels 2016” īpašā viesa,
multiinstrumentālista Klausa Gēzinga /Klaus
Gesing, Vācija - Itālija/, koncerts “reaLTime”,
kurā piedalīsies arī Rīgas Saksofonu kvarteta
mūziķi Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis, Baiba
Tilhena un skaņu režisors Ivars Ozols. Festivāls,
kuru jau otro gadu organizē Latvijas Mūzikas
akadēmija, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstam, paplašina savas norises robežas
un Saldus iedzīvotājiem un viesiem ar prieku
piedāvā viena no Eiropas interesantākajiem
mūsdienu mūzikas interpretiem un komponistiem
Klausa Gēzinga uzstāšanos gan solo, gan kopā ar
pašmāju mūziķiem. Biļetes iespējams iegādāties
Biļešu paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.lv,
kā arī stundu pirms pasākuma tā norises vietā.
Pasākumu atbalsta VKKF, tādēļ biļetes cena – 1
EUR.

25.02. plkst.
18.00

Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” koncerts.
Diriģents: Māris Sirmais.
Programmā: Emīla Dārziņa kora dziesmas un
Latvijas komponistu darbi Latvijas simtgadei.
Ieeja bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
Aktivitāte notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalstītā Saldus novada pašvaldības projekta
“Profesionālās mākslas pasākumu pieejamības
nodrošināšana Saldus novadā 2015./2016.
gadā” ietvaros.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
6.02. plkst.
18.00

14.02. plkst.
16.00

Svētku gada atklāšana ar Aurēlijas Šimkus
solokoncertu. Koncertzālē uzstāsies jaunā, bet
Eiropā jau atzinību guvusī latviešu pianiste
Aurēlija Šimkus.
Mākslinieces solo koncertā skanēs dažādu laikmetu komponistu klaviermūzikas pērles, kā arī
Aurēlijas Šimkus orģinālmūzika.
Biļetes cena EUR 10.00.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes
kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu
pirms pasākuma tā norises vietā.
Koncerts “Francija – noskaņu ainas”. Koncertprogramma veidota, balstoties uz franču mūzikas
“garšas paleti” un tās daudzveidīgajām niansēm.
Programmā:
Olivjē Mesiāna, Kloda Debisī, Morisa Ravela,
Kamila Sensānsa, Žorža Bizē un Artura Maskata
mūzika.
Ilona Meija (flauta) un Herta Hansena (klavieres) kopā koncertē gan Latvijā, gan ārvalstīs
kopš 2003. gada. Andžella Goba (mecosoprāns)
un Dace Kļava (klavieres) kopīgi muzicē gan
koncertos, gan konkursos kopš 2012. gada. Klavierduets Herta Hansena un Dace Kļava kopīgas
programmas iestudē kopš 2011. gada JVLMA
rīkotajos koncertos RLB Zelta zālē un JVLMA.
Biļetes cena EUR 5.00.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes
kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu
pirms pasākuma tā norises vietā.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ, Avotu ielā
12a

SALDUS SV. PĒTERA UN PĀVILA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, J. Rozentāla ielā 16
13.02. plkst.
17.00

III Latvijas Mūzikas skolu skolotāju festivāla
koncerts.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ, Lielajā ielā 3b
8.02. plkst.
10.30

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis atgriezies” .

17.02.plkst.
11.00

Vokālais mūzikas konkurss “Balsis 2016”.

26.02. plkst.
10.00

Kurzemes skolu teātra sporta komandu sacensību
pusfināls “Džons smaida”.

SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”,
Lielajā ielā 3
8.02. plkst.
15.00

Seminārs Saldus novada pagastu jaunatnes darba
koordinatoriem.
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24.02. plkst.
10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un
skolotājiem konsultantiem. Tēma “Sadarbība un
komandas darbs skolēnu pašpārvaldē”.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ
27.11. – 7.02.

Izstāde “Veltījums Rozentālam” LMA jauno
mākslinieku darbi.

5.02. – 31.03.

Izstāde “Bārbijas un Keni tautas tērpos” – leļļu
kolekcija no Zviedrijas.

5.02. – 31.03.

Liepājas teātra tērpu izstāde.

2016. gada FEBRUĀRIS
20.02. plkst.
18.00

Kino vakars.

26.02. plkst.
18.00

Sarunu vakars “Ar saknēm Saldū”.

No 29.01. –
29.02.

Diānas Krūmiņas personālizstāde “Madammm”.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
13.02.

Meteņu tirgus.

27.02.

Līvas tirgus.
KLUBĀ “CIECERE”

18.02. – 21.03. J. Rozentāla prēmijas kandidātu darbu izstāde.
23.02. plkst.
14.00

Grāmatas “Rozentāls, Saldus un es” atvēršanas
svētki ar grāmatas autori Sandru Leitholdi.

Visu mēnesi

Izglītojošas nodarbības skatāmajās izstādēs.

13.02. plkst.
22.00

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
5.02. plkst.
15.00

Francijas institūta ceļojošā izstādes “Ievērojama
ainaviskā mantojuma saglabāšana un
pārvaldība” atklāšana.

5.02. – 29.02.

Francijas institūta ceļojošā izstāde “Ievērojama
ainaviskā mantojuma saglabāšana un
pārvaldība”.

18.02. plkst.
14.00

Literāra pēcpusdiena “Dzejnieks soli priekšā
laikam”. R. Ziedonis par I. Ziedoni.

27.02. plkst.
13.00

Literāra pēcpusdiena “Kāda esi – svina garša”.
Tikšanās ar grāmatas “Svina garša” autoru Māri
Bērziņu.

25.02. plkst.
14.00

Novadpētniecības pasākumu cikla “Iepazīstam
novada ļaudis!” otrā tikšanās. Tikšanās ar
dārznieci Ligitu Rezgali “Zaļi saimniekot, lai
zaļi dzīvotu!”.

1.02. – 29.02.

Bērnu žūrijas ekspertu veikumu izstāde pēc
grāmatu izlasīšanas.

1.02. – 29.02.

Novadpētniecības izstāde “Saldus bibliotēkai
90”.

1.02. – 29.02.

Novadpētniecības izstāde “Novadnieku
kalendārs: Februāris”.

1.02. – 25.02.

Novadpētniecības izstāde “Zaļi saimniekot, lai
zaļi dzīvotu!”

3.02. – 29.02.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
“Pieķerts lasot”.

9.02. – 4.03.

Gleznotājas Dairas Ābolas personālizstāde
“Pieskārieni”

Pasākums “Lecam pa vecam Valentīndienā”.
Spēlēs Uģis Jēkabsons ar grupu “Sapņu pietura”
un DJ ZIGGY. Ieeja no 18 gadu vecuma, ieejas
maksa – EUR 3.50.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts basketbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts florbolā.

Pēc kalendāra

Saldus novada čempionāts telpu futbolā.

5.02. plkst.
10.00

Finālsacensības basketbolā skolām 2000. (99.) –
2001. gadā dzimušajiem bērniem. Saldus sporta
kompleksā.

6.02.
plkst.10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības svaru bumbu
celšanā Zaņas sporta namā.

6.02. plkst.
19.00

Dažādu cīņu šovs “JFX fights – 5”. Saldus sporta
kompleksā.

6.02.
Mēneša otrajā
un ceturtajā
sestdienā
plkst. 10.00

Saldus Sporta
svarcelšanā.

skolas

atklātās

sacensības

Saldus novada čempionāts šahā. Vecajā sporta
namā.

7.02. plkst.
10.00

Sporta
spēļu
“Dienvidi”
sacensības
šautriņmešanā Rubas pirmsskolas izglītības
iestādes telpās (2. stāvā).

9.02. plkst.
18:30

LBL 2. divīzijas spēle BK Saldus – BK Limbaži
Saldus sporta kompleksā.

12.02. plkst.
10.00

“Veiklo stafetes” skolām 2004. – 2006. gadā
dzimušajiem bērniem. Saldus sporta kompleksā.

16.02. plkst.
18:30

LBL 2. divīzijas spēle BK Saldus – VEF skola
Saldus sporta kompleksā.

19.02. plkst.
10.00

Kurzemes NVO atbalsta centrs projekta “Saproti
valsti” ietvaros aicina uz latviešu valodas meistarklasi, kuru vadīs Latviešu valodas aģentūras
galvenā lingviste Dita Liepa. Dalība meistarklasē
ir bez maksas un tajā piedalīties tiek aicināti gan
pieaugušie, gan jaunieši neatkarīgi no savas
nodarbošanās. Meistarklasei iepriekš jāpiesakās
elektroniski: http://ej.uz/meistarklasesLV.

Skolu dambretes sacensības visām vecuma
grupām. Saldus 2. vidusskolā Sākumskolas
telpās.

20.02. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības novusā
vīriešiem Ezeres kultūras namā.

21.02. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības novusā
sievietēm Ezeres kultūras namā

25.02. plkst.
10.00

LSSF Kurzemes reģiona sacensības basketbolā
2002. – 2004. gadā dzimušajiem bērniem. Saldus sporta kompleksā.

7.02. plkst.
14.00

Jaunlutriņu teātris izrāda Gunāra Priedes lugu
“Auseklītis virs Betlēmes”.

20.02. plkst.
13.00 – 16.00

Tikšanās ar vēdisko astrologu Jāni Riežnieku.
Sīkāka informācija pa tālr. 29707975.

26.02. plkst.
10.00

Kausu izcīņa “Ziemas vieglatlētika” skolām
1996. – 1999. ( vsk. gr.) un 2000. (99.) – 2001.
gadā dzimušie. Saldus sporta kompleksā.

13.02. plkst.
10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības šautriņu
mešanā. Vieta tiks precizēta.

KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7

5.02. plkst.
15.00 – 18.00
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“Rukmāru ziemas kauss – 2016” autorallijs
Zaņas pagastā pie “Kuņaišu” mājām.

Sekot reklāmai “Eve autosports” ziemas sacensības autorallijā.
EZERES PAGASTĀ
7.02. plkst.
13.00

Sniega diena Ezerē (sportiskas aktivitātes visai
ģimenei).

12.02. plkst.
14.00

Dzejas pēcpusdiena “Mīlestības noskaņās”.
Tikšanās ar biedrības “Saules stīga” literātiem.
Bibliotēkas telpās.

13.02. plkst.
20.00

Ģimeņu vakars Valentīndienas noskaņās Ezeres
kultūras namā.

15.02.

Leļļu izrāde “Sapnis par karali” Ezeres kultūras
namā.

No 20.01. līdz
20.02.

Izstāde “Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīca” Ezeres pagasta bibliotēkā.

27.02.

13.02. plkst.2
1.00

Balle “No sirds uz sirdi” Lutriņu klubā. Spēlēs
grupa “Valters & Valters”.

24.02.

Lutriņu un Jaunlutriņu pagastu Dienas centru
sadraudzības pasākums Lutriņos.

No 18.01.

Turpinās galda spēļu maratons Kalnu bibliotēkā.

No 1.02. –
5.02.

Sveču liešana Kalnu bibliotēkā no plkst. 9.00 –
18.00.

2.02. plkst.
18.00

Sveču dienas pasākums, veltīts J. Rozentālam.
Kalnu kultūras namā (organizē Kalnu bibliotēka).

9.02.

Svētki “Ielūgums Vinnijam Pūkam uz bērnudārza
“Griezīte” 37. dzimšanas dienas ballīti”.

13.02. plkst.
18.00

Jauniešu deju kolektīvu koncerts “Pretī pavasarim”. Koncertā piedalās Saldus BJC deju
kolektīvs “Meduslāse” (vad. Ilze Sīle un Sandra Laure), Kalnu kultūras nama deju kolektīvs
“Jumis” (vad.Ligita Ķiene), Saldus novada PA
“Saldus TIKS centrs” TDA “Kursa” un “Kursas” studija (vad. I.Buša), Bauskas BJC deju
kopa “Mēmelīte” (vad. Ligita Irbīte), Bauskas kultūras nama TDA “Jandāls” studija (vad.
Tamāra Ļisovcova), Kuldīgas PA “Kuldīgas
kultūras centrs” TDA “Venta” (vad. Zita Serdante), Lutriņu pagasta deju kolektīvs “Vilks”
(vad. Jeļena Tarasova), Druvas vsk. deju
kolektīvs “Puzurs” (vad. Laine Liepa).
Ieeja bez maksas.

18.02. plkst.
18.00

Neklātienes ceļojumu kluba 6. nodarbība Kalnu
bibliotēkā.

25.02.

Kalnu vidusskolas skolēnu vecākiem atvērto
durvju diena un Dzimtās valodas dienas rallijs.

27.02. plkst.
18.00

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu piedāvā Edgara Liepiņa piemiņas koncertuzvedumu “Paldies,
kolosāli!”.
Piedalās: Mārtiņš Brauns, Zigfrīds Muktupāvels,
Agnese Rakovska, Laimis Rācenājs, Varis Vētra,
Edgars Pujāts, muzikālais orķestris, dejotāji;
pasākumu vadīs Guntis Skrastiņš.
Biļetes cena EUR 8, 10, 12 un 15.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes
kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī Kalnu
kultūras namā.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss no Saldus,
rezervējot vietu biļetes iegādes laikā. Sīkāka
informācija pa tel. 26848301.

Visu mēnesi

Izstādes “Februāra jubilāri”, “Bērnu zīmējumi
pēc Luīzes Pastores grāmatas “Pazudušais
Pērtiķis””, veltīta Jaņa Rozentāla 150. dzimšanas
dienai.

NĪGRANDES PAGASTĀ

Ezeres vidusskolas Žetonu vakars.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

12.02. plkst.
22.00

Valentīndienas disko ballīte Jaunlutriņu tautas
namā.

5.03. plkst.
22.00

Sieviešu dienas balle kopā ar grupu “Nakts
ziņas” Jaunlutriņu tautas namā.

15.02.- 26.02.

J. Rozentāla Saldus muzeja ceļojošā izstāde
“Svešumā” Jaunlutriņu pamatskolas bibliotēkā.

4.,1 1.,1 8.,
25.02. no
plkst.13.00
līdz 16.00

Radošās darbnīcas rokdarbniecēm Ošenieku
bibliotēkā. Simegrafija, zīda apgleznošana un
auduma apdruka. Projektu “Sporta un atpūtas
iespējas Ošeniekos” atbalsta “CEMEX iespēju
fonds”

2., 9., 16.,
23.02. no
plkst. 19.00
līdz 21.00

Rokdarbu vakari Jaunlutriņu
Aicināts ikviens interesents.

5.02. plkst.
19.00

Kursīšu amatierteātra “KODOLS” izrāde “Raganas priede” (Pēc A. Grīnieces lugas motīviem).
Jaunajā zālē.

8.02. – 29.02.

Izstāde “Sveces un svečturi” Kursīšu bibliotēkā.

13.02. plkst.
14.00

Pasākums “Svečošanās” Kursīšu bibliotēkā.
Sarunas par svecēm un to krāsu nozīmi, sveču
gatavošanas noslēpumi, radošā nodarbība
“Sveču dekorēšana un apgleznošana” Ilmas
Kamkovskas vadībā (dalības maksa EUR 1.00
no personas). Būs iespēja iegādāties sveces no
SIA “Dobeles svece”.

16.02.
plkst.16.00

Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 2. posma 6. kārta Kursīšu bibliotēkā.

23.02. plkst.
19.00

Lasītāju kluba pasākums Kursīšu bibliotēkā.

26.02. plkst.
19.00

Jaunajā zālē Raimonda Paula populāro melodiju vakars “Dzīve kā teātris. Tikai bez
mēģinājumiem”.

pamatskolā.

KURSĪŠU PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ
3.02. plkst.
12.00
7.,14., 21.02.

Atbalsta grupas nodarbība pensijas vecuma
iedzīvotājiem Lutriņu dienas centrā “Kadiķītis”.
Dīķa līga hokejā.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
5.02. plkst.
14.00

Pasākums “Gardā piektdiena” Novadnieku die
nas centrā.

12.02. plkst.
14.00

Valentīndienas ballīte, dāvaniņu un kartiņu
gatavošana Novadnieku dienas centrā.

19.02. plkst.
14.00

“Februāris – sveču mēnesis” – sveču liešana Novadnieku dienas centrā.
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26.02. plkst.
14.00

Filmu pēcpusdiena Novadnieku dienas centrā.

9.02.

Bibliotekārā stunda pirmskolas bērniem “Sveču
gaismas burvība”.

Visu mēnesi

J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Naudas laiki Latvijā”. Novadnieku bibliotēkā

10.02.

Pasākums pieaugušajiem par Valentīndienas
tēmu “Mīlestība katram savādāka”. Bibliotēkā.

Visu mēnesi

Izstāde “Latvieša dziesmu klade”. Novadnieku
bibliotēkā.

Datums tiks
precizēts

Visu mēnesi

Radošās
aktivitātes
bērniem
otrdienās,
trešdienās, piektdienās no 13.00 – 17.00 Novadnieku dienas centrā.

Visu mēnesi

Senioru aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu,
darbojoties prasmīgo roku pulciņā trešdienās no
11.00 – 14.00 Novadnieku dienas centrā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

16.02. plkst.
16.00

Pasākums “Meteņu lielais šļūciens” Pampāļu
parkā.
RUBAS PAGASTĀ

13.02. plkst.
19.00

Mīlestības svētku balle.
SALDUS PAGASTĀ

13.02. plkst.
19.00

Ģimeņu jubileju sarīkojums, Valentīndienas
balle Druvas kultūras namā. Spēlēs grupa “Ga
laktika”. Biļetes iepriekšpārdošanā – EUR 3, no
5.02 – EUR 3.50. Iespēja rezervēt galdiņus, zvanot pa tel. nr. 29145725.

20.02. plkst.
19.00

Saldus un Brocēnu novadu Zemnieku balle
Druvas kultūras namā.

23.02. plkst.
10.00

Zīmēšanas meistarklase Druvas bibliotēkā.
Piedalās J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupa un citi interesenti. Vada JRRMV skolotāja
Ilgnese Avotiņa.

23.02. plkst.
12.30

J. Rozentāla Mākslas vidusskolas audzēkņu
zīmējumu izstādes atklāšana. Piedalās folkloras
kopa “Druvas Zemturi”.

25.02.

Saldus novada skolu, kultūras centru un
pašvaldības iestāžu deju kolektīvu sadancošana.

26.02. plkst.
19.00

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Druvas kultūras namu piedāvā koncertu bērniem un jauniešiem “NBS 007”. Ralfs
Eilands, Valters Pūce, NBS pūtēju orķestris.
Biļetes cena EUR 8 (skolēniem, uzrādot
apliecību, EUR 5).
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes
kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu
pirms pasākuma tā norises vietā.

2.02. – 5.02.

Sveču izstāde Šķēdes pakalpojuma centra zālē.

13.02.

Valentīndienas pasākums Šķēdes pakalpojuma
centra zālē

23.02.

Pasākums “Mutvārdu žurnāls.” Bibliotēkā.
Bibliotekārā stunda pirmskolas
“Spēlējam spēles”. Bibliotēkā.
ZAŅAS PAGASTĀ

9.02. plkst.
17.00

Sveču diena, kurā marmorizēs sveces un spēlēs
spēles. Zaņas dienas centrā.

18.02. plkst.
17.00

Mīlestības diena visiem pagasta mīlētājiem –
apsveikumu kartiņu gatavošana, rotaļas, diskusijas par mīlestību un kopīgs mielasts. Zaņas
dienas centrā.

12.02. plkst.
19.00

Zirņu amatierteātra komēdijas viesizrāde pēc A.
Niezviedzis “Dūdene zina” motīviem. Režisore
S. Kaufmane. Zaņas skolas telpās.

7.02. plkst.
11.00

Radošās tikšanās ar rokdarbnieci Agritu Rimkus
Zaņas skolas telpās.

21.02. plkst.
11.00

Radošās tikšanās ar rokdarbnieci Agritu Rimkus Zaņas skolas telpās.
ZIRŅU PAGASTĀ
Sabiedrisko aktivitāšu centrā “Citrons”
Interešu klubs, kur tiek aicināti iedzīvotāji, lai
dalītos ar savām idejā.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Mīlestības svētku koncerts “Mīlestības
pinekļos”. Pēc koncerta balle vijolnieka Edgara Ziņģes mūzikas pavadībā. Striķu kultūras
namā.
Pasākums bērniem “Ziemas galda spēles”
Striķu kultūras namā. Pieteikties līdz 12.02.
pie sporta koordinatora 29954679 (Mareks)
vai personīgi pagasta pārvaldē.
Pašdarbnieku atpūtas vakars ”Es un Mana Cepure” Striķu kultūras namā.

3., 10., 17.,
24.02. plkst.
18.00

13.02.
plkst.19.00

20.02.
plkst.12.00
20.02.
plkst.19.00

ŠĶĒDES PAGASTĀ

VADAKSTES PAGASTĀ
9.02.

Radošā nodarbība “Sveču liešana” bibliotēkā.
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