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Svētku diena ģimenei

Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
“Paši gaviļnieki šo dienu gan
neatcerēsies, bet
Jūs,
vecāki,
vecvecāki viņiem pastāstīsiet,” tā
kārtējā sudraba piemiņas karotīšu

pasākumā jaundzimušo vecākus un
vecvecākus uzrunāja Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa.
19. februārī uz pasākuma tika aicināti
45 Saldus novada jaunie pilsoņi
ar vecākiem, brāļiem, māsām un
mīļajiem vecvecākiem – 21 zēns un
24 meitenes. No tiem bija viens dvīņu
pāris, 21 – pirmais bērns, 14 – otrie, 6
– trešie, 1 – ceturtais, 2 – sestie un 1
desmitais.
Šie pasākumi vienmēr ir bijuši īpaši.
Arī šoreiz vecāki bija gatavojušies.
Bija ģimene latviešu tautas tērpos,
gaviļnieki visi kā viens īpašos svētku
tērpos. Lielākie brāļi un māsas
pavisam nopietni sarokojās ar domes

priekšsēdētāju, jo daļa atbildības taču
tagad uz viņu pleciem. Svētku noskaņu
papildināja Saldus BJC vokālais
ansamblis “Notiņas” ar skolotāju
Olitu Kleinbergu. Pasākums notika
jau ceturto gadu un priecājamies, kā
izaugušas “Notiņu” meitenes. Pavisam
drīz pasākumu kuplinās kāds 2013.
gadā karotīti saņēmušais.
“Mēs vēlam mūsu mazajiem bērniem
augt lieliem un veseliem, iegūt labu
izglītību un vienmēr godā un cieņā turēt
savu dzimto vietu,” saka dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Silvija Jakševica.
Dzimtsarakstu nodaļā tiek gaidīt
vecāki, kuri nevarēja piedalīties
pasākumā, lai saņemtu karotīti. ●
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE

P/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
25. februārī notika Saldus novada
domes sēde. Tajā tika skatīti 49
lēmumprojekti.

• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2016. – 2018. gadam.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības
aģentūras
“Saldus
Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” 2016. gada darba plānu
un vidēja termiņa darbības stratēģiju
2016. – 2018. gadam.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus radio”
2016. gada darba plānu un vidēja
termiņa darbības stratēģiju 2016. –
2018. gadam.
• Līdz 2016. gada 31. augustam
nolēma reorganizēt Saldus novada
pašvaldības Ezeres vidusskolu par
Saldus novada pašvaldības Ezeres
pamatskolu.
• Nolēma piešķirt Ilzītei Bulavai
Saldus novada domes apbalvojumu
“Saldus novada domes Goda raksts”
par mērķtiecīgu, profesionālu un
kvalitatīvu ieguldījumu Saldus novada
pirmsskolas izglītības nodrošināšanā.
• Nolēma piešķirt Dinai Miltai Saldus novada domes apbalvojumu
“Saldus novada domes Goda raksts”,
par ilggadēju, kvalitatīvu un radošu
pedagoģisko darbu pirmsskolas vecuma bērnu muzikalitātes attīstīšanā
Saldus pirmsskolas izglītības iestādē
“Pasaciņa”.
• Nolēma pieņemt zināšanai Saldus
novada jaunatnes politikas galvenos
darbības virzienus īstenošanai 2016.
– 2020. gadā.
• Apstiprināja konkursa “Par pretendentu atlasi uz Saldus vidusskolas direktora amatu” nolikumu.
• Nolēma deleģēt Saldus novada
domes priekšsēdētājas vietnieku
Didzi Konuševski dalībai Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes Ventas upju baseinu apgabalu
konsultatīvajā padomē.
• Nolēma atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta “Esmu
brīvprātīgais Saldus novadā!” pieteikumu konkursā “Atbalsts jauniešu
centru
darbības
nodrošināšanai
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pašvaldībās ar mērķi veidot un
stiprināt jauniešu piederības apziņu”
Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam ietvaros.

• Nolēma atbalstīt Saldus mākslas
skolas projekta “Radošums – viena
valoda visiem /5” iesniegumu “Nordplus” Jauniešu izglītības programmā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā
būs
nepieciešams
nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 8632 apmērā –
EUR 1392 no 2016. gada projektiem
paredzētā pašvaldības finansējuma,
EUR 7240 no 2017. gada projektiem
paredzētā pašvaldības finansējuma.
• Atbalstīja projekta “Gaismas
ķermeņi izstāžu apgaismojumam
Saldus mākslas skolā” iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķdotācijas konkursam “Vizuālās
mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana”. Projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt
līdzfinansējumu EUR 1060 apmērā
no 2016. gada projektiem paredzētā
pašvaldības finansējuma.
• Apstiprināja
lokālplānojumu
Nākotnes ielas kvartālam un tam
pieguļošajai teritorijai Saldū.
• Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības projektu fonda nolikumu
2016. gadam.
• Izdarīja grozījumus 2014. gada
3. jūlija Saldus novada pašvaldības
autoceļu fonda nolikumā.
• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu
EUR 300 biedrības “Latvijas
Multiplās sklerozes asociācija” Saldus
nodaļas sabiedriskās aktivitātes “Mēs
arī gribam dzīvot, ne tikai eksistēt”
realizācijai; EUR 300 biedrības
“Koris
“Kaprīze””
sabiedriskās
aktivitātes “Vokālais darbs sieviešu
korī “Kaprīze”” realizācijai; EUR
300 biedrības “Saldus makšķernieku
klubs” sabiedriskās aktivitātes “Strauta foreļu populācijas atjaunošana Cieceres upē virs Pakuļu ūdenskrātuves
2016” realizācijai; EUR 300 Saldus diabēta biedrības sabiedriskās
aktivitātes “Aktīvs dzīvesveids–
veselības
garants”
realizācijai;
EUR 300 biedrības “Pī eM Kei”
sabiedriskās aktivitātes “RaiBRadoši”
realizācijai, slēdzot līgumu ar novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
• Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus Peldu ielā 5, kā arī

nekustamos īpašumus Rīgas ielā 21
un Striķu ielā 20, rīkojot publisku
izsoli.
• Nolēma iznomāt (bez apbūves
tiesībām) uz pieciem gadiem
nekustamā īpašuma Jelgavas iela 4,
Saldus, daļu 31 m2 platībā SIA “EVORA” tirdzniecības kioska ar terasi
novietošanai un ekspluatācijai.
• Nolēma iznomāt (ar apbūves
tiesībām)
nekustamo
īpašumu
Kuldīgas iela 79, Saldus, SIA “RRP”.
• Ezeres un Vadakstes pagastos
biedrībām nodeva daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
pārvaldīšanas
tiesības.
• Apstiprināja izsoles rezultātus Saldus novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Jaunindrāni”, Novadnieku pagastā.
• Nodeva atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajām personām trīs Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus.
• Deleģēja biedrībai “Mākslu
attīstības
biedrība
“Ilizanna””
pašvaldības kultūras funkcijas izpildi
noteiktā apjomā 2016. gadam.
• Nolēma atsavināt, rīkojot publisku
izsoli, Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskolai piederošo
kustamo mantu – transportlīdzekli –
pasažieru autobusu Renault Master.
• Noteica telpu nomas maksu Ezeres
pagasta pārvaldes nedzīvojamās
telpās.
• Apstiprināja maksu par Pampāļu
pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Pampāļu ciemā.
• Noteica maksu par pakalpojumiem
Kursīšu pagasta dienas centrā.
• Nolēma izveidot Saldus novada
pašvaldības delegāciju (Indra Rassa,
Saldus novada domes priekšsēdētāja,
un Daina Zandberga, Saldus novada pašvaldības Striķu pamat
skolas direktore) pieredzes apmaiņai
un darba vizītei uz Minneapolisi,
Minesotā, Amerikas Savienotajās
Valstīs, lai apmeklētu skolu, kurā
skolēni mācības apgūst pēc Montesori
apmācības programmām.
Pilns sēdes apraksts un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
pašvaldības mājas lapā: https://www.
saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/
domes-lemumi/domes-lemumi2/. ●
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Paziņojums par lokālplānojuma Nākotnes ielas
kvartālam un tam pieguļošajai teritorijai, Saldū, apstiprināšanu

Saldus novada domes 2016. gada 25. februāra sēdē
apstiprināts lokālplānojums Nākotnes ielas kvartālam un
tam pieguļošajai teritorijai, Saldū, un pieņemti saistošie
noteikumi Nr. 8 “Lokālplānojuma Nākotnes ielas
kvartālam un tam pieguļošajai teritorijai, Saldū, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”

(protokols Nr. 2, 16§).
Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Saldus novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv un novada
pašvaldības administrācijas ēkā Avotu ielā 12, pašvaldības
darba laikā.●

Pasākumā “Sporta zvaigzne 2015” suminās labākos
Saldus novada sportistus

Elga Grota, p/a “Saldus TIKS
centrs” sporta darba vadītāja
19. martā notiks pasākums “Sporta
zvaigzne 2015”, kurā jau tradicionāli
tiks sveikti labākie Saldus novada
sportisti. Ojāram Garozam tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu
sporta attīstībā Saldus novadā.
Tiks sveikti sporta skolotāji, kuri ar
audzēkņiem piedalās Latvijas mēroga
sacensībās: Irēna Vāce, Aļģimants
Pileckis, Lāsma Rumpe un Uldis
Eversons.
Sporta organizatori, kuri nesavtīgi
dara savu darbu: Juris Kinstlers,
Sanita Stepanova, Jānis Pērkons, Kaspars Circenis, Zigurds Zeps un Ieva
Ģērmane.
Tiks sumināti arī treneri, kuru
audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus
pasaules un Eiropas čempionātos:
Jānis Andžāns, Miks Puķītis, Andris
Gonts, Igors Miņenko, Mārtiņš Vitte,
Andris Markavs, Mārīte Pinte, Gatis
Baumanis, Jurģis Pučka.
Par sasniegumiem pasaules un Eiropas čempionātos tiks sveikti šie sportisti:
•Edgars Bergs – sudraba medaļa
lodes grūšanā, uzstādījis jaunu personisko rekordu – 14.00 m, labojot
savu iepriekšējo rekordu par 58 mm.
Latvijas sporta laureāts;
•Māris Kalējs – 3. vieta armrestlingā
ar labo roku pasaules čempionātā

Malaizijā, Eiropas čempionātā un
Baltijas čempionātā;
•Ronalds Rītiņš – 4. vieta pasaules
čempionātā BMX B 13 grupā;
•Uģis Žaļims – 6. vieta pasaulē
divnieku ekipāžām bobslejā; 2. vieta
Eiropas kausa kopvērtējumā bobslejā
divnieku un četrinieku ekipāžā;
•Raivis Zīrups – 4. vieta pa
saules kausa 1. posmā un 4. posmā
bobslejā divniekos, 5. vieta bobslejā
četriniekos;
•Guntars Mankus – 6. vieta Pasaules
taku – orientēšanās čempionātā;
•Jonass Valters – 6. vieta Eiropas
čempionātā BMX Holandē B7 grupā,
Latvijas čempions;
•Pēteris Kalniņš – 10. vieta Eiropas
čempionātā BMX;
•Niks Rožukalns –10. vieta Eiropas čempionātā BMX Holandē B 13
grupā, Latvijas čempions.
Par
sasniegumiem
Baltijas
čempionātos tiks sveikti šie sportisti:
•Ainārs Kenigsbergs – Baltijas un
Latvijas čempions autokrosā 2000
super klasē;
•Rūdolfs Zērnis – 1. vieta Baltijas
orientēšanās čempionātā M21E grupā
stafetē;
•Uldis Putniņš – 1. vieta Baltijas
motokrosa čempionātā Q ATV līdz
750 Cross Country;
•Uldis Brucis – 1. vieta Baltijas
čempionātā V40, Latvijas čempions
garajā distancē orientēšanās sportā;
•Līga Velvere – 2. vieta Baltijas
čempionātā vieglatlētikā, 1. vieta Latvijas čempionātā vieglatlētikā;
•Ilze Bruce – 2. vieta Baltijas
čempionātā S75 orientēšanās sportā,
Latvijas čempione maratonā un vidējā
distancē;
•Daila Mankusa – 2. vieta Baltijas
čempionātā S70 orientēšanās sportā.

Par
sasniegumiem
Latvijas
čempionātos tiks sveikti šie sportisti:
•Monta Beierbaha – Latvijas junioru
čempione autokrosā, 4. vieta Baltijā;
•Māris Lapšāns – Labākais juniors
Latvijas automobiļu federācijas Krosa
komisijas kausā;
•Reinis Pēteris Gonta – 1. vieta
Latvijas čempionātā jauniešiem, Jaunatnes Olimpiādē svarcelšanā;
•Kalvis Žulps – 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem svarcelšanā,
2. vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē;
•Raivo Dešins – 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem svarcelšanā;
•Ritvars Mucenieks – 3. vieta Latvijas jaunatnes Olimpiādē svarcelšanā;
•Guntars Lagzdiņš – 1. vieta Latvijas čempionātā jauniešiem atsevišķos
svarcelšanas vingrinājumos;
•Juris Pikalovs – 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem svarcelšanā
atsevišķos vingrinājumos;
•Karīna Beķere – Latvijas čempione
džudo svaru kategorijā līdz 52 kg;
•Ivars Valtass – Latvijas čempions
orientēšanās sportā sprintā;
•Varis Žentiņš – Latvijas čempions
rallija supersprintā 2WD klasē;
•Kristaps Vekša – 1. vieta EM (pro)
grupā Latvijas čempions BMX;
•Oskars Zērnis – Latvijas čempions
orientēšanās sportā garajā distancē;
•Olga Žukovica – 1. vieta Latvijas
čempionātā ziemas peldēšanā;
•Harijs Janušauskis – Latvijas
čempions grieķu – romiešu cīņā;
•Vairis Raudis – 3. vieta Latvijas
Jaunatnes olimpiādē grieķu – romiešu
cīņā;
•Kristaps Pietuška – 3. vieta Latvijas
Jaunatnes olimpiādē grieķu – romiešu
cīņā;
•Helēna Šaule – Latvijas čempione
jāšanas sportā ar 1. grupas ponijiem;
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•Diāna Lasmame – Latvijas
čempione jāšanas sportā ar 2. grupas
ponijiem;
•Mārtiņš Muša – 1. vieta Retro 500
klasē L.A.M.A. Latvijas čempionātā
motokrosā;
•Raivis Zolmanis/Mikus Neško–
1. vieta LČ MTK (mazā tautas
klase), Latvijas skijoringa kausā un
sacensībās komandām;
•Artūrs Brencis/Jānis Zeps/Pēteris
Līkums – 1. vieta Latvijas kausā
ziemas motokrosā MX1 ar radzēm,
skijorings komandām;
•Jānis Zolmanis/Toms Vanadziņš –
skijorings komandām;
•Roberts Zolmanis/Mārtiņš Antons–
skijorings komandām;
•Mareks Zolmanis/Dainars Zolmanis – skijorings komandām;
•Latvijas čempioni jaunieši virves
vilcēji: Kalvis Stepānovs, Madars
Dartkevičs, Reinis Rozenbahs, Kristians Šancs, Ričards Priekulis, Laura
Davidauska – arī 1. vieta individuāli
sievietēm, Sandis Šterns, Biruta
Mažrima un Mārtiņš Vitte – arī 1.vieta svara klasē 90+;
•Lakrosa
komanda
“Druvas
Dinamīts”: Jurģis Pučka, Ainārs

Liekniņš, Gatis Zeps, Sandis Liekniņš,
Māris Jansons, Gints Gūtmanis, Edgars Reihlers, Roberts Kravinskis,
Agnis Saulītis, Mareks Rubulis, Kaspars Siksna, Kārlis Trankalis, Roberts
Pučka, Emīls Kravinskis, Edgars
Romanovskis, Kristaps Liepa, Andis
Zīle, Ritvars Tiško, Edžus Dālmanis,
Kristers Kravinskis.
Tiks sumināti aktīvāko biedrību
vadītāji un sacensību organizatori:
•Biedrība “Atlēti” Dainis Polis –
par darbu ar jaunatni un sacensību
organizēšanu spēka sporta veidos;
•Orientēšanās klubs “Saldus” Oskars Zērnis – par dažādu sacensību
organizēšanu;
•Biedrība “AkvaVitamīns” Agris
Vītoliņš, Kristaps Vaģelis – par aktīvu
darbu un sacensību organizēšanu;
•Jānis Ozoliņš – par starptautisku
sacensību organizēšanu basketbolā
veterāniem;
•Biedrība “Eve autosports” Iveta un
Gatis Krastiņi – par auto sacensību
organizēšanu;
•Biedrība
“Virāža
Z”
Modris Žentiņš– par auto sacensību
organizēšanu;
•Vilnis Bents – par futbola

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Grozījumi Saldus novada domes 2015.
gada 27. augusta saistošos noteikumos
Nr. 24 “Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma,
informācijas, kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumiem”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 28.
janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1 44.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta
ceturto daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 27. augusta saistošos noteikumos Nr. 24 “Par Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem” šādus
grozījumus:
•

čempionātu organizēšanu;
•Zigurds Zeps – par florbola un
pludmales volejbola čempionātu
organizēšanu;
•Biedrība “Burbuļi” Inga Poltavceva, Liene Kulberga – par pasākumu
organizēšanu uz ūdeņiem;
•Biedrība “Zvārde” Toms Erviks–
par veiksmīgu sadarbību šaušanas
sacensību organizēšanā;
•Juris Vinklers – par sacensību
organizēšanu šahā;
•Biedrība “Saldus motoklubs” Aidis
Herings – par ilggadīgu moto kluba
vadīšanu;
•Biedrība “Ozolēni” Jānis Kalniņš–
BMX kluba vadītājs, sacensību
organizētājs;
•Virves vilcēju biedrība Raivo
Tuka– biedrības “Sporta kluba Saldus” vadītājs;
•Biedrība “Boksa klubs Saldus”
Ansis Pūce – par aktīva dzīvesveida
popularizēšanu;
•Sandra Plociņa, Dzintars Irbe – par
aktīva dzīvesveida organizēšanu;
•Biedrība “Liesma” Juris Zilvers – par aktīva dzīvesveida
popularizēšanu.●

1. Īss projekta satura
izklāsts

No saistošiem noteikumiem
tiek izslēgts viens maksas
pakalpojums.
2. Projekta
Lai veicinātu cilvēku innepieciešamības pama- teresi un atbalstītu dalību
amatiermākslas kolektīvos.
tojums
3. Plānotā projekta
ietekme uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

svītrot noteikumu pielikuma 11. punktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem saistošos
 noteikumos “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas
pakalpojumiem”)

4

2016. gada MARTS

Nav būtiskas ietekmes uz
2016. plānoto gada budžetu.
Nav attiecināms.

Ierosinājumu iesniedz Saldus
novada p/a “Saldus tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Budžeta un ekonomikas komisijā,
atbalstīts novada domes
Finanšu komitejā.

.

Domes priekšsēdētāja 		

I. Rassa ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Par grozījumiem 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumos Nr. 33
“Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” nolikums””
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 28.
janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 1, 58.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu un 16. panta otro daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra
saistošos noteikumos Nr. 33 “Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” nolikums”” šādus
grozījumus:
• aizstāt noteikumu 4. punktā vārdus un skaitļus “Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV – 3801” ar
vārdiem un skaitļiem “Slimnīcas iela 3A, Saldus, Saldus
novads, LV – 3801”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem “Par grozījumiem 2013.
gada 26. septembra saistošos
 noteikumos Nr. 33 “Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” nolikums””)

1. Projekta
Saldus novada pašvaldības
nepieciešamības pama- aģentūra “Sociālais dienests”
tojums.
darbu uzsākusi jaunās telpās
un citā vietā, tāpēc jāmaina
iestādes juridiskā adrese.
2. Īss projekta satura
Norādīta jaunā Saldus novada pašvaldības aģentūra
izklāsts.
“Sociālais dienests” juridiskā
adrese.
3. Informācija par
Nav attiecināms.
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
4. Informācija par
Nav attiecināms.
plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par
Jautājumu iesniedz Saldus
administratīvajām
novada pašvaldības aģentūra
procedūrām.
“Sociālais dienests”.
.

Domes priekšsēdētāja 			
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Ģimenes atbalsta dienas centrā tiek atvērta rotaļistaba bērniem

būs atsevišķa telpa, kur bērni varēs
spēlēties. Bērniem veidojas apziņa,
ka rotaļistabā spēlējamies ar mantām,
bet zālē ejam kopējās aktivitātēs.
Jaunā rotaļistaba priecē ne tikai mazos
apmeklētājus, bet arī viņu vecākus.
Paši vecāki arī iesaistījās jaunās telpas labiekārtošanā – tika uzdāvināti
aizkari, attīstošās rotaļlietas un skaistos podiņos ieaudzēti naudas kociņi.

Anita Hļevicka, sociālais pedagogs ģimenes atbalsta dienas centrā
Februāra sākumā Ģimenes atbalsta dienas centrā, Skrundas ielā 5,
tika atvērta bērnu rotaļistaba. Jau

sesto gadu ģimenes atbalsta centra
telpās notiek nodarbības māmiņām ar
bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 4
gadiem. Protams, uz šīm nodarbībām
nāk ne tikai māmiņas, bet arī tēti,
vecvecāki vai citi bērnu pieskatītāji.
Nodarbības notiek zālē un tagad

Par nodarbībām maziem bērniem
vecāki izsakās ļoti pozitīvi. Odrijas
mamma uz nodarbībām meitiņu ved
jau otro gadu “Mēs ļoti novērtējam
un priecājamies par iespēju, ko sniedz
dienas centrs māmiņām ar bērniem.
Tā ir iespēja izrauties no ikdienas,
uzzināt ko jaunu saistībā ar bērnu
audzināšanu un iespējām, kā darbo
ties ar bērnu. Paldies, ka ir vieta, kur
varam sanākt un kur esam gaidītas”,
tā par šim nodarbībām teic Odrijas
mamma.
Savukārt Skārletas mamma sacīja:
“Mēs šeit nākam ar prieku, jo lieliski pavadām laiku. Šeit tiek rīkoti
ļoti izglītojoši un iedvesmojoši
pasākumi. Pēc dienas centrā pavadītā
laika jūtamies pacilātas un patīkami
nogurušas”. ●
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Jauns pakalpojums – psihosociālā konsultēšana

Gunta Konuševska, sociālā
darbiniece
No 2016. gada janvāra Sociālais
dienests nodrošina jaunu sociālā
darba pakalpojumu – psihosociālā
konsultēšana sociālajā darbā ar
bērniem un ģimenēm, izmantojot
sistēmisko pieeju.
Pēc pašreizējās situācijas sociālā
darba pakalpojumu attīstībā var
redzēt, ka pēdējos gados sociālais
darbs arvien vairāk ietekmējas no
ģimenes terapijas, skatot ģimeni
dažādos posmos. Paļaušanās uz
sociālās palīdzības sniegšanu nav
nesusi gaidītos rezultātus, tāpēc
nepieciešami alternatīvi risinājumi
ģimeņu stiprināšanai un situācijas
uzlabošanai. Lielākā māksla ir
dažādu pieeju izmantošana atbilstoši
klienta individuālajām vajadzībām.
Konsultēšanā sociālais darbinieks
palīdz klientam attīstīt prasmes,
sniedz emocionālo atbalstu, kā arī
organizē citu speciālistu (ne tikai
sociālo darbinieku) atbalstu.
Konsultēšanā var strādāt, ar visiem
ģimenes locekļiem tiekoties kopā,
tiekoties ar katru ģimenes locekli individuāli, vai arī strādāt tikai
ar bērnu vecākiem, jo, ietekmējot
vienu sistēmas daļu, tiek ietekmētas
arī pārējās. Svarīgi noskaidrot,
ko klients sagaida no sociālā darbinieka un sadarbības procesa, kādi
ir sadarbības mērķi un nolūks no
klienta un darbinieka viedokļa.
Sadarbības “stūrakmeņi” ir klien
ta situācijas novērtēšana, klienta
un sociālā darbinieka attiecības,
dažādības respektēšana un klienta
stipro pušu un resursu atzīšana.
Sociālais darbinieks aicina uz
konsultācijām doties tad, kad persona ir gatava iedziļināties savas

problēmas atpazīšanā, lai kopā ar
speciālistu soli pa solim izrunātu
cēloņus, apstākļus, kā radusies
situācija.
Sociālais darbinieks sadarbībā
ar klientu izzina situāciju, izvērtē
viņa grūtību iemeslus un stiprās
puses, kas var palīdzēt situāciju
uzlabot. Jāpievērš uzmanība klienta
stiprajām pusēm un vajadzībām, ne
vis nomācošu problēmu sarakstam.
Svarīgi noskaidrot, kā pats klients
uztver savu situāciju. Klientam jautā
– ko viņš savā dzīvē gribētu mainīt?
Darbiniekam jāiedrošina klients,
lai viņš noteiktu tās problēmas, kas
pēc darbinieka domām ir cēlonis
grūtībām. Kad problēmas ir noteiktas, var aicināt klientu pastāstīt par
katru no tām: Kāpēc tā ir problēma?
Cik smaga ir šī problēma? Kā tā
ietekmē klientu un citus ģimenes
locekļus? Cik ilgi tā pastāv? Kas
iepriekš ir darīts, lai to risinātu? Kas
mainītos, ja problēma pazustu? Kāds
risinājums priekš jums būtu labākais?
Ja sociālais darbinieks cenšas
uzspiest klientam savu problēmas
vai risinājumu redzējumu, tad parasti rezultāta nav. Klients spēj risināt
tās problēmas, kuru risināšanai ir ga
tavs.
Atšķirībā no psihologa un psihoterapeita darbības, psihosociālajā
konsultēšanā sociālā darbinieka
darbības koncentrējas uz klienta
ģimeni un attiecībām, sniedzot klientam atbalstu tā, lai klients turpmāk
pats spēj risināt savu situāciju. Nav
jāmeklē cēloņi un sekas, bet jāmeklē
risinājums, alternatīvas, ko pie
konkrētās problēmas var darīt šobrīd
un TAGAD. Pozitīvā akcentēšana,
līdzvērtīga, cieņpilna attieksme,
elastīgums, nenosodīšana, savstarpēja
uzticēšanās, konfidencialitāte ir
ļoti būtiska, veidojot savstarpējās
attiecības konsultēšanas gaitā. Nekas
nav “pareizi” vai “nepareizi”–

klausīšanās, spriešana, domāšana
kopā ar klientu, iespaidu un zināšanu
papildināšana, izzināšana, gaidas,
vēlmes, alternatīvas un hipotēzes.
Ievērojot likumus un normas, ir
būtiski, lai nonāktu pie iespējami
vislabākā risinājuma. Jāatbrīvojas
no kļūdainas domāšanas, ka sociālais
darbinieks labāk zina, kas klientam ir vajadzīgs un kāds ir klienta
problēmas pareizais risinājums.
Konsultēšanas procesā galvenais ir
klients, nevis speciālists. Darbinieks
ir “eksperts” par savu profesionālo
darbību, klients ir “eksperts” par
savu dzīvi. Konsultēšanas attiecības
neveido “zinātājs” un “nezinātājs”, tā
drīzāk ir vienošanās un kopdarbības
attiecības.Gan palīdzības sniedzējam,
gan
meklētājam
konsultēšanas
attiecībās ir jādod savs ieguldījums.
Attiecību kvalitāti un konsultēšanas
procesa gaitu viennozīmīgi ietekmē
gan klienta, gan sociālā darbinieka
personība,
rakstura
īpašības,
personīgā dzīves pieredze, kultūra,
vērtības, tradīcijas un iekšējā
motivācija.
Svarīgi ņemt vērā, ka problēmas,
kas radušās ilgtermiņā, prasa
ilgtermiņa risinājumus, tāpēc klienta
un darbinieka attiecības var ilgt līdz
pat pusgadam un vairāk, atkarībā no
problēmu dziļuma un pastāvēšanas
ilguma.
Nobeigumā A. Einšteina atziņa:
“Mēs allaž gribam, lai viss notiktu
zibenīgi un nebūšanas atrisinātos
pašas no sevis. Ja dzīvē saskaries ar
problēmām, domā cauri un šķērsām,
kas ir to pamatā? Ko Tu tieši tagad
varētu izdarīt, lai šīs problēmas
atrisinātu? Jā, būs vajadzīgs laiks,
bet tikai ar domāšanu, pacietību
un skaidru prātu sakārtosi savu
dzīvi”.●

Pagastos
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons,
biedrības “Kursīšu
attīstības biedrība “KABata” vadītājs
No 8. februāra līdz
29. februārim Kursīšu
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bibliotēkā bija apskatāma
izstāde “Sveces
un
svečturi”. Sveču izstādes
izveidošanā
piedalījās
Dace Meļķerte, Teiksma
Bērziņa, Iveta Spēlmane,
Jautrīte Līdaka, uz izstādes
laiku
aizdodamas
savas sveces un svečturus.
Izstādē bija apskatāmas

dažāda veida sveces –
figūriņas, dzīvnieki, ēkas…
Izstādi apskatīt ieradās arī
bērnudārza bērni.
13. februārī Kursīšu
bibliotēkā notika tematisks
pasākums “Svečošanās”,
kura laikā Ilma Kamkovska
pastāstīja
par
savu aizraušanos – sveču

gatavošanu, dekorēšanu,
kādus materiālus izmantot, dalījās pieredzē, kā
izvairīties no kļūdām.
Katram
bija
iespēja
izdekorēt savu sveci un
uzzināt par sveču krāsu
nozīmi.
16. februārī Kursīšu
bibliotēkā pulcējās “Bērnu

2016. gada MARTS
un jauniešu žūrija 2015”
eksperti, lai piedalītos
noslēguma
pasākumā.
Pirms pateicību saņemšanas
dalībnieki skatījās video
un mielojās ar popkornu.
Sadaloties grupās, bija
jāizveido plakāts vecākiem,
kurā mudina lasīt un
iesaistīties “Vecāku žūrijā”.
Idejas tika prezentētas un
iemūžinātas video, no kura
taps klips. Kā pateicību par
dalību
lasītveicināšanas
programmā, bērni saņēma
atstarotāju, diplomu un
Kursīšu bibliotēkas pildspalvu.
Programmā
pavisam
iesaistījās 43 bērni un
jaunieši, līdz galam izturēja
un
anketu
aizpildīja
40
bērni.
Programmu
realizēja Kursīšu bibliotēka
sadarbībā
ar
Kursīšu
pamatskolas bibliotekāri
Sandru
Kilevicu
un
literatūras skolotāju Sanitu
Vītolu.
16. februārī Kursīšu
bibliotēkā tikās uz 6.
kārtu “Krustvārdu mīklu
risināšanas
čempionāta”
dalībnieki. Šajā reizē 1 h
15 min laikā bija jāatrisina
piecas mīklas.
23. februārī Kursīšu
bibliotēkas vadītājs M.
Lagzdons
un
Kalnu
bibliotēku
darbinieces
Valda Freidenfelde un Ieva
Kalvāne, piedalījās UNESCO LNK tīkla “Stāstu
bibliotēkas”
seminārā,
kurā apsprieda 2016. gada
tīkla aktivitātes, uzklausīja
2015.
gada
darbības
izvērtējamu, dalījās labajos piemēros. Iepazinās ar
latviešu folkloras krātuves
digitālo arhīvu garamantas.lv un iespēju iesaistīties
manuskriptu
atšifrēšanā.
Ieguva informāciju par
stāstnieku
festivāliem
Latvijā un iespēju tajos
piedalīties.
Noklausījās
Māras Mellēnas vadīto
meistarklasi par stāstīšanas
tradīciju un stāstu aktuālās
pārmantošanas problēmām
modernitātes
ietvarā.
Dalība seminārā deva
iespēju dalīties pieredzē
un gūt jaunas zināšanas un
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iemaņas darbam.
23. februārī Kursīšu
bibliotēkas lasītāju klubs
svinēja savu gada jubileju, kurā atskatījās un
izvērtēja notikušo. Gads
aizvadīts, turpināsim darboties tālāk, jo tā ir tikšanās
ar domubiedriem, patīkama
atmosfēra. Aicinām savā
pulkā jaunus dalībniekus!
Veidosim savu pagasta
novadnieku sarakstu –
slavas sienu un vēsturi
Visi kursīšnieki aicināti
palīdzēt veidot novadnieku
kalendāru un sarakstu, daloties un iesūtot informāciju
par cilvēkiem, kurus varētu
iekļaut novadnieku sarakstā
un ar kuriem mēs varētu
lepoties. Novadnieks ir
cilvēks,
kurš
dzimis,
audzis, strādājis pagastā,
devis ieguldījumu pagasta
attīstībā, kļuvis slavens un
pazīstams novadā, Latvijā
un pasaulē. Novadnieki var
būt kultūras, zinātnes, sporta, sabiedriskais darbinieks
u.c. Informācija, kas būtu
nepieciešama, lai pievienotu personu novadnieku
sarakstā – dzimšanas un
miršanas dati, sasniegumi,
biogrāfiskas ziņas, izglītība,
informācija par ģimeni, cita
nozīmīga informācija, ļoti
vēlama fotogrāfija. Bet var
nosaukt arī tikai vārdu un
uzvārdu, kā arī sasniegumu, jo tālāko informāciju
meklēsim
bibliotēkā,
sadarbojoties ar citiem
pētniekiem, interesentiem
un palīgiem.
Aicinu ikvienu pārskatīt
savu radu, draugu loku.
Varbūt tajā sastopama persona, kura būtu iekļaujama
novadnieku sarakstā.
Aicinu ikvienu, kuram ir
materiāli, fotogrāfijas vai
atmiņas par Kursīšiem,
dalīties ar tām, tā kopīgi
veidojot pagasta vēsturi.
Materiālus ieskenēsim un
nokopēsim, bet oriģinālus,
ja vēlēsieties, saņemsiet
atpakaļ.
Informāciju
sūtīt
uz
bibl.kursisi@saldus.lv
vai nogādājiet personīgi

bibliotēkā.
Aicinām atsaukties bijušos un
esošos kursīšniekus
pašdarbniekus
Biedrība
“Kursīšu
attīstības biedrība “KABata”” aicina atsaukties bijušos
un esošos kursīšniekus,
kuri
šobrīd
darbojas
kādā amatiermākslas vai
profesionālajā
kolektīvā
(dejās, teātrī, folklorā, korī,
ansamblī, mūzikas grupā,
lietišķas mākslas pulciņā,
u.tml.) Saldus novadā vai
citur Latvijā. Aicinām uz
e-pastu: biedriba.kabata@
inbox.lv atsūtīt šādas ziņas:
•vārds, uzvārds;
•kolektīva nosaukums,
darbības veids un darbības
vieta (piemēram, vokālais
ansamblis “Raksti”,
Brocēnu novads);
•saistība ar Kursīšu pagastu (piemēram, dzīvojis
no 1975. līdz 1985.
gadam, mācījies Kursīšu
pamatskolā, strādājis
u.tml.);
•kontakti (adrese, e-pasts,
tālrunis).
Aicinām ar šo ziņu
padalīties, ja zināt kādu
radinieku,
draugu
vai
paziņu kursīšnieku (bijušo
vai esošo), kurš darbojas kādā kolektīvā, mudiniet atsūtīt informāciju vai
sūtiet viņu vietā!
Laima Tiļļa, kultūras
darba vadītāja
5. februāra vakarā Kursīšu
amatierteātris
“Kodols”
Kursīšu
Jaunajā
zālē
atkārtoti rādīja savu veikumu – izrādi “Raganas
priede” (pēc A. Grīnieces
lugas motīviem). Izsakām
pateicību aktieriem un
režisorei Sanitai Vītolai.
26. februārī Kursīšu
Jaunajā zālē iedzīvotāji
pulcējās uz Raimonda Paula populāro melodiju vakaru. Priekšnesumus sniedza
mūsu lieliskie pašdarbības
kolektīvi – amatierteātris
“Kodols” (vad. Sanita
Vītola), sieviešu vokālais

ansamblis “Allegro”(vad.
Elvīra Luce), bērnu ansamblis “Notiņas” (vad. Gita
Rumba). Izsakām pateicību
arī Martai Siksnai par
klavierspēli, kā arī visiem,
kas atnāca baudīt dziesmoto atmosfēru un cildināt
mūsu lielisko un diženo
komponistu
Raimondu
Paulu.

Lutriņu
pagastā
Ligita
Popsujēviča,
Lutriņu pagasta bibliotēkas
vadītāja
Mūsu novads šogad svin
nozīmīgas jubilejas – Saldus pilsētas 160 gadus un
gleznotāja Jaņa Rozentāla
150. dzimšanas dienu.
Lutriņu pagasta bibliotēka
šos nozīmīgos notikumus
atzīmē ar plašām izstādēm.
Tajās
var
iepazīties
ar daudziem apkopotiem
novadpētniecības
materiāliem
no
preses izdevumiem, kā arī
grāmatas.
Par Saldus
pilsētas izveidošanos var
lasīt V. Salmiņa, A. Ansona, I. Harunas un citu
pētnieku publikācijās no
laikraksta “Saldus Zeme”
jau no pagājušā gadsimta
70. gadiem. Bibliotēkas
materiālos atradīsim, ka
Saldus kā vārds piedzimis Kuršu līgumā 1253.
gadā, rakstus par Saldu
iepriekšējos
gadsimtos,
par pilsētas arhitektūras
pieminekļiem,
Saldus
grāmatniecības
vēsturi
un daudziem citiem faktiem. Pieminēšanas vērtas
ir ziņas, kuras stāsta par
Saldus ielām citās Latvijas
pilsētās un ka Saldū ir divas laika joslas.
Izstādē par J. Rozentālu
izstādītas grāmatas un J.
Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzeja darbinieku publikācijas presē,
piemēram,
E.
Sproģe
izpētījusi Rozentālu dzimtas līkločus. Nostāstus par
mākslinieku savācis un
1991. gadā publicējis Iz-
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idors Broks.
Izstādē
pati
vecākā
grāmata ir U. Skulmes
grāmata par mūsu novadnieku
(1954.),
K.
Dziļlejas un A. Stankeviča
biogrāfiskie romāni, bet
pats jaunākais ir mākslas
zinātnieces
I.
Pujātes
pētījums par J. Rozentālu.
Grāmatā “Dzīves palete”
attēlota gleznotāja sarakste
ar ievērojamām personībām
kā R. Blaumani, Alfrēdu
Kalniņu, Jāni Akurateru
u.c. Viņš bijis čakls vēstuļu
rakstītājs Par to liecina
sūtījumi dzīvesbiedrei Ellijai Rozentālei un citiem
tuviniekiem.
Unikāls
materiāls
ir
J.
Rozentāla
Saldus
mākslinieku grupas 55 gadu
atceres izdevums (2008.).
Grāmatas autori ievadā par
sevi saka: “Iepazīstoties
ar katru mākslinieku, viņa
radošo darbību, varam
spriest arī par aktīvo
kultūras dzīvi Saldū…”.
No 7 līdz 11. martam
Lutriņu pamatskolā notika neklātienes konkurss
“Šķirosim atkritumus!”.
9.
martā
pirms
skolas izglītības iestādē
“Kāpēcītis” un Lutriņu
pamatskolā notika Bērnu
žūrijas dalībnieku tikšanās
ar
grāmatu autori Ievu
Samausku
(VKKF
atbalstīts projekts pagasta
bibliotēkai).
11.
martā
Lutriņu
pamatskolā notika Raimondam Paulam veltīts
pasākums “Dziesma manai
skolai”.
17. martā Lutriņu pagasta
seniori dosies izbraukumā
uz Dailes teātra izrādi.

Vadakstes pagastā
Aina Statkus, bibliotēkas
vadītāja
8. februārī pirmsskolas
bērnu
grupai
notika
pasākums “Sveču gaismas burvība”. Vispirms
bērni apskatīja bibliotēkas
vadītājas atnesto sveču
kolekciju, tad pārrunāja,
kādas sveces var būt pēc
krāsas, formas, garuma…
Tad
mazie
pasākuma
apmeklētāji no papīra paši
gatavoja savas sveces.
12.
februārī
notika
pasākums pieaugušajiem
“Mīlestība
katram
savādāka”. Ciemos bija
uzaicināta
vadakstniece,
kura tagad dzīvo Ezerē,
Jefimija Kidalaševa, kura
lasīja savu dzeju. Visi
klātesošie,
baudīdami
Valentīndienas kūku, ar
lielu interesi klausījās dzeju
par mīlestību.

Pampāļu pagastā
Ināra Kārkliņa, kultūras
darba organizatore
16. februārī notika Meteņa
dienas jautrības rats.
Pasākums pampāļniekiem
ar
tradicionālo
masku
taisīšanu, pankūku cepšanu
un budēļu jautrībām.
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23. februārī pirmsskolas
grupas bērni tika aicināti
bibliotēkā uz bibliotekāro
stundu “Jaunāko grāmatu
apskats”.
8. martā pirmsskolas grupas bērni bibliotēkā spēlēja
dažādas galda spēles.
Vadakstes bibliotēkā no-
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tiks pasākumi un aktivitātes
skolēnu brīvdienās:
• radošās nodarbības;
• erudīcijas konkurss;
• galda spēļu pēcpusdienas;
• e–prasmes;
•“Bērnības mīļākās
atmiņas”.
16. martā Vadakstes bērni
kopā ar bibliotēkas vadītāju
dosies
uz
Jaunauces
bibliotēku, kur piedalīsies
dažādās
aktivitātēs,
savukārt 17. martā jaunaucnieki apmeklēs Vadaksti.
22. martā notiks pasākums
pirmsskolas grupas bērniem
“Pavasaris klāt!”.
24. martā notiks izstāde,
tirgus “Mans Lieldienu
rotājums”.

20. februārī Vadakstes
tautas namā notika spēle
“Es mīlu tevi, Latvija”.
Pateicamies dalībniekiem
par piedalīšanos. Mēs visi
kopā uzdziedājām un jauki
pavadījām laiku.
Ieva Ģērmane, sporta
darba organizatore
6. februārī piedalījāmies
svaru bumbas celšanas
sacensībās Zaņā.
Ezerē 20. februārī notika sporta spēļu “Dienvidi” sacensībās novusā
vīriešiem, bet 21. februārī
sacensības sievietēm.
27. februārī piedalījāmies
šaušanas sacensībās Kalnos.
5. martā notika sporta
spēļu “Dienvidi” noslēguma
pasākumā Ezerē.

Zaņas pagastā
Ilma Kamkov
ska, kultūras darba
organizatore
12. februārī Zaņas skolas
aktu zālē viesojās Zirņu
pagasta
amatierteātris

S. Kaufmanes vadībā ar
izrādi pēc A. Niedzviedzis
motīviem “Dūdene zina”.
Visas skatītāju rindas bija
aizpildītas. Skatītāju vārdā
pateicamies māksliniekiem
par tik patieso prieka devu,
ieskatoties mūsu ikdienā.
20. februārī Zaņas pagasta
amatierkolektīvs
“Oga” piedalījās R. Paulam
veltītajā
amatierteātra
koncertā
–
karnevālā
“Bez
dziesmas
nav
teātris” Skrundas novada
Rudbāržos.

Koncertā piedalījās vēl
Rudbāržu, Raņķu, Snēpeles,
Vārmes,
Kalvenes
un
Usmas amatierteātri. Zaņas
kolektīvs “Oga” ieguva pateicību nominācijā
“Atsperīte”.
Irma Ruzga, sociālā
darbiniece
9. februārī Zaņas dienas
centrā lieli un mazi apguva sveču marmorizēšanu,
izdevās krāšņas, krāsainas,
un rakstainas sveces.
19. februārī Zaņas dienas
centrā notika Mīlestības
diena
ar
apsveikumu
veidošanu,
diskusijām,
atrakcijām un rotaļām par
mīlestību.

Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes
pagasta kultūras darba
organizatore
Februāris
ir
ziemas
pēdējais mēnesis. To īpaši
var sajust Zvārdes pagastā,
jo no rītiem gaiss šķiet
dzestrāks,
smaržojošāks,
pavasarīgāks. Rītus jau ieskandina putnu dziesmas, un
nenoliedzami tuvojas pavasaris.
6. februārī ansamblis
“Druve” viesojās Ventspilī,
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piedaloties koncertā “Sirds
izdzied mīlestību”.
13. februārī Striķu kultūras
namā notika mīlestības
dienai veltīts sadraudzības
koncerts – “Mīlestības
pinekļos”. Ar skaistām
mīlas dziesmām visus
priecēja Rinalds Herings
no Saldus. Ar humoru un
jautrību koncertā uzstājās
jauktais vokālais ansamblis
no Pelčiem, bet amizantu

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

“odziņu” pasākumam deva
sirsnīgais vīru vokālais ansamblis no Zantes.
Īpaši bija gatavojušās
mūsu
pašu
ansambļa
“Druves”
meitenes,
pārsteidzot skatītājus. Mīļš
paldies Rebekai Andersonei par palīdzību. Liels
paldies Rebekai Andersonei un Alisei Krūmkalnai
par pasākuma vadīšanu.●

Jaunlutriņu
pagastā
Sarmīte Štāle
Aldona Vilka
Leonas Vezauskas
Andris Kazradzis
Uldis Baltaiskalns
Dzidra Edelmane
Leokadija Laviceviča
Vladislavs
Lavicevičs

Kursīšu pagastā

Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Milda Podziguna
Irēna Brūna
Dzintra Efnere
Jons Kazlausks
Andris Birkmanis
Elmāra Eihvalds
Anita Kontene
Biruta Vīnšteine
Māris Lapiņš
Iveta Anita Lāna
Imants Bogužs

Jaunauces
pagastā
Kazis Lučinskis
Šķerba Stasis
Alberts Vecvagars
Belodeds Vasīlijs
Groskopfa Zilvija
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Uldis Griķis
Aija Zaiļska
Voldemārs Štencelis
Astrīda Šneidere

Lutriņu pagastā
Rihards Dacis
Vija Sadovska –
Lielgaidiņa
Zigurds Maķējevs
Arturs Pocevičs

Nīgrandes
pagastā
Biruta Juškevica
Maiga Priede
Jautra Štēbele
Austra Vasiļeviča
Terese Knistautiene
Vladimirs Kazanskis
Andris Ozolnieks
Anita Kulvinska
Māris Tālbergs
Mētra Bedre
Ritvars Kļava
Dzintars Ķempelis
Gaļina Granta

Novadnieku
pagastā
Malda Eglīte
Aldis Bauze
Aira Zommere
Andris Mikazāns
Biruta Kulvinska
Staņislava Pavāra
Jānis Rumpis
Edvīns Bušmanis
Olga Vēza
Dzidra Sproģe
Svetlana Zemdega
Ona Kripiene
Leons Embers
Velta Zakevica
Velta Lizandere
Alfrēds Bigačs

Pampāļu pagastā
Gita Jaunsproģe
Aija Krecere
Antans Šimkevičs
Ināra Tupika
Oskars Lamberts
Voldemārs Sviķis
Velta Podiņa

Rubas pagastā
Jānis Zalkovskis
Dzintars Frīdmanis
Alberts Gedmins
Aldona Ungeite
Skaidrīte Čaročinska
Biruta Pergauska

Saldus pagastā
Valdis Eversons
Ainars Gulbis

Inta Kapteine
Valdis Rubulis
Valentīna Smoļika
Jānis Siņavskis
Vija Pūre
Ilga Anškenevica
Eduards Lācis

Šķēdes pagastā
Danute Šestakovska
Silvija Zviedre

Vadakstes pagastā
Edvīns Griķis
Oskars Cinis
Ruta Kučika

Mirdza Dūša
Lonija Embere – Emberga
Aleksejs Nikolajevs
Antons Bērziņš
Georgs Burmeisteris
Aivars Jankevics
Biruta Muižarāja
Aina Skare
Imants Švedrevics
Mirdza Masaļska
Velta Roze
Vilma Daktere
Milda Līce
Marija Vilensone
Anna Tīģere
Viktors Kožemjakins

Zirņu pagastā
Jānis Šteinbergs
Anna Nice
Nora Sārmiņa
Zenta Kliemane
Ilmārs Maisiņš
Ilze Āboliņa

Zvārdes pagastā
Vallija Milta
Jurijs Rogačevs
Vilhelmīne Oficiere
Vilnis Miezis
Imants Indrans

Saldus pilsētā
Modris Arājums
Zigmunds Frolovs
Aija Greitāne
Dainis Līpiņš
Gunta Ozola
Valija Rītiņa

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.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 34
Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu
ūdenskrātuvē
Pieņemti ar Saldus novada domes 2015. gada 26. no
vembra lēmumu (protokols Nr. 20, 15.§).
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piek
to daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decem
bra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15. punktu,
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2016. gada 25. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.
2, 49.§)).

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
“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.

Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

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 citiem
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 personas ar invaliditāti)
arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek
izsniegtas uz konkrētas personas vārda, un tās aizliegts
nodot citām personām (ar precizējumiem, kas izdarīti
ar Saldus novada domes 2016. gada 25. februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 2, 49.§)).
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 50 cm 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.

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,

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)

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar
•

Saldus novada domes 2016. gada 28. janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 1, 13.§);

•

Saldus novada domes 2016. gada 25. februāra
sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 49.§).

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
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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).
4. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
4.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Pakuļu
ūdenskrātuvē ir tiesīgi saņemt:
4.1.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot atbilstošas apliecības) (ar precizējumiem,
kas izdarīti ar Saldus novada domes 2016. gada 25.
februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 49.§)).
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
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vietnē www.epakalpojumi.lv, sadaļā e–Loms.
5.2.4. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas
ūdenskrātuves krastā vai citās papildus vietās, sniedzot
par to informāciju vietējos preses izdevumos un interneta
vietnēs.
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
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izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Saldus novada
pašvaldība.
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 iesniedz
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
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no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto
kaitējumu.
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 trīs 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 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
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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.

18

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
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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 ●

19

SALDUS NOVADA VĒSTIS
2016. gada MARTS
Valsts kontroles revīzija Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrībās
Zane Sproģe, p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un spor
ta centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste
2015. gadā Saldus novada
pašvaldības kapitālsabiedrībās noti
ka Valsts kontroles revīzija, kurā tika
konstatēts, ka kapitālsabiedrības
nepamatoti ir izlietojušas finanšu
līdzekļus vismaz 495 199 eiro
apmērā.
26. februārī pašvaldībā tikās Saldus
novada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa un kapitālsabiedrību vadītāji,
lai komentētu Valsts kontroles
revīzijas ziņojumu.
Saldus
novada
domes
priekšsēdētāja Indra Rassa: “Šī
bija Valsts kontroles plānveida
revīzija, pārbaudot pašvaldības
kapitālsabiedrības, no kurām četrās
Saldus novada pašvaldība ir 100%
kapitāldaļu īpašniece, vienā – SIA
“Saldus medicīnas centrs” – 75%
kapitāldaļu ir Saldus novadam,
25% – Brocēnu novadam. Visās
kapitālsabiedrībās ir valdes locekļi,
kas vada šīs kapitālsabiedrības,
izņemot SIA “Saldus medicīnas
centrs”, kur ir izveidota valde, jo šī
kapitālsabiedrība pārstāv divu novadu pašvaldības. Revidējamais periods bija no 2013. gada sākuma līdz
2015. gada martam, kad atbildīgais
par kapitālsabiedrībām bija Saldus novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Māris Zusts. Šobrīd ar
kapitālsabiedrībām strādā Saldus
novada pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Daira Šlanka un jurists Juris
Sīlis. Pašvaldības kapitālsabiedrību
finanšu darbības katru gadu, tāpat kā
pašvaldību, pārbauda zvērinātu revidentu institūcija, un diemžēl mums
ir jāsecina, ka zvērinātu revidentu
slēdzieniem pašvaldība ne vienmēr
var uzticēties.
Revīzijas gada laikā daudz
nepilnību ir novērstas un sakārtotas.
Arī uzņēmumu stratēģijas ir
apstiprinātas domes sēdē. Arī
izskanējušais pus miljons ir veidojies pēc Valsts kontroles metodikas,
matemātiski saskaitot tos darījumus,
kuros, piemēram, nav veikts iepirkums burtiskā iepirkuma likuma
izpratnē, par neprecīzi aizpildītām
automašīnu ceļazīmju veidlapām
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un komandējumu atskaitēm, kā arī
citām lietām, kas nav lietderīgas
Valsts kontroles izpratnē.
Kapitālsabiedrību valdes locekļi ir
atbildīgi, ar nopietnu attieksmi pret
lietām, kas godprātīgi veic viņiem
uzticētos pienākumus. Pašvaldība
nenoliedz pārbaudes, kontroles un
sadarbības nepieciešamību.
Ir izstrādāts Valsts kontroles ieteikumu novēršanas grafiks neizpildīto
darbu sakārtošanai. Gala rezultātam
jābūt 2017. gada 15. janvārī. Valsts
kontroles norādījumi tiks ņemti
vērā.”
Par ūdens un siltuma zudumiem
SIA “Saldus komunālserviss” un
SIA “Saldus siltums” komentē
kapitālsabiedrību valdes loceklis
Armīns Miķelsons: “Ūdens zudumi Saldū ir lieli – 48%. Pirmkārt,
pilsētā ir ūdens cauruļvadu posmi,
kas ir samērā veci. Nav ieguldīti lieli
līdzekļi ūdens noplūdes meklēšanā.
Tehnoloģijas, lai atrastu noplūdes, ir
dārgas un ļoti neprecīzas. Ja ūdens
noplūdes būtu viegli atrast, tās jau
būtu novērstas.
Par siltuma zudumiem pilnībā
nepiekrītu Valsts kontrolei. Kad
Sabiedrisko pakalpojumu regulators pieņem lēmumu – tas mums ir
likums. Iepriekšējā revīzijā Valsts
kontrole pārmet, ka netiek piemēroti
sabiedriskā pakalpojuma regulatora
tarifi, taču šajā revīzijā – ka tie tiek
piemēroti. Mēs neiejaucamies regulatora kompetencē. Ja viņu aprēķinā
ir bijusi kāda kļūda, tad viņiem tā
ir jāatrod. Tarifi nav mainīti kopš
strādāju uzņēmumā.
Jaunajiem pieslēgumiem SIA
“Saldus siltums” piemēro atlaides.
Valsts kontrole uzskata, ka par šiem
nesaņemtajiem ienākumiem samaksā
iedzīvotāji, bet tā nav. Ja par siltumu
maksātu tikai iedzīvotāji, mūsu siltuma tarifi būtu vieni no dārgākajiem
valstī.”
Par situāciju SIA “Saldus namu
pārvalde” komentē valdes loceklis Kristaps Osis: “Valsts kontroles
revīzijas periods bija no 2013. gada
līdz 2015. gada martam. Galvenokārt
pārkāpumi tika konstatēti dzīvojamo
māju pārvaldīšanas nozarē, kur visi
aprēķini saistībā ar dzīvojamo māju
pārtērētajiem līdzekļiem, tajā skaitā
atlaidēm, ir par laika periodu no 2009.
gada. Rodas jautājums, par kuru peri-

odu īsti ir veikta revīzija? SIA “Saldus namu pārvalde” valdes locekļa
pienākumus veicu no 2013. gada
novembra. Es nevaru atbildēt par to,
kāpēc no 2007. gada Saldus namu
pārvalde nav pildījusi pilsētas domes
lēmumus par namu pārvaldīšanu,
kāpēc nav nodotas dzīvojamo māju
pārvaldīšanas
tiesības.
Nevaru
atbildēt, kāpēc no 2008. gada nav
ievēroti virkne normatīvo aktu, kā
rezultātā atsevišķām dzīvojamajām
mājām ir pārtērēti līdzekļi un citām
dzīvojamajām mājām ir izveidojušies
uzkrājumi.
Problēmas ar dzīvojamo māju
ieņēmumu un izdevumu uzskaiti
tika konstatētas, jau stājoties amatā.
Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem kopā ar pašvaldību tiks veidota komisija, kas veiks vēsturiski
izveidoto dzīvojamo māju pārtērēto
un uzkrāto līdzekļu izvērtēšanu un to
atbilstību normatīvajiem aktiem.
Par
atlaidēm
pilnvarotajām
personām un energopārvaldniekiem.
Aiz
katra
energopārvaldnieka
un
pilnvarotās
personas
ir
iedzīvotāju vai konkrētās mājas
lēmums, ka konkrētajām mājām
ir šāda pilnvarotā persona vai
energopārvaldnieks un, ka šāda atlaide ir piešķirta. Galvenokārt visos
lēmumos, ir noteikts, ka šie izdevumi tiek segti no konkrētās mājas
uzkrātajiem līdzekļiem. Uz rīkojuma
pamata no 2016. gada atlaides netiek piemērotas nevienam. Šobrīd
ar dzīvojamo māju pilnvarotajām
personām un energopārvaldniekiem,
atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumiem, tiek slēgti līgumi par
konkrēto pienākumu veikšanu un
atlīdzības apmēru.
Jau revīzijas laikā ļoti daudz
nepilnību tika novērstas, darbs
turpinās. Līdz Valsts kontroles noteiktajiem termiņiem plānojam
ziņojumā minētās lietas sakārtot, lai
viss būtu atbilstoši Valsts kontroles
ieteikumiem.”
SIA “Saldus medicīnas centrs” valdes priekšsēdētājs Ingemars Harmsens: “Daudz tika izdarīts, kamēr
Valsts kontrole bija te. Uz visiem
jautājumiem tika aizsūtīti pamatojuma dokumenti mūsu rīcībai. Visi
izdevumi, kas nav noformēti pareizi Valsts kontroles izpratnē, tiek
saskaitīti un parādās kopā nelietderīgi
iztērētā naudas izteiksmē. Piemērs
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ar iepirkumiem. Ziņojumā teikts, ka
8190 EUR nelietderīgi izlietots veļas
mazgāšanā, jo nav veikts iepirkums.
Pakalpojumu sniedz uzņēmums
no Liepājas. Veļu mazgāt šajā
uzņēmumā bez iepirkuma bija ~33
% lētāk. Un tā ir ar daudzām lietām.
Man, piemēram, ar iepirkumu būtu
jāiepērk tie ārsti, kas nav SIA “Saldus medicīnas centrs” darbinieki,
bet brauc no Rīgas. Es esmu priecīgs
par katru atrasto ārstu, kas ir gatavs
pie mums braukt, bet es neprasīšu
viņiem izpildīt iepirkuma dokumentus.
SIA “Saldus medicīnas centrs”

pamatdarbība ir valsts atmaksāto
veselības pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana Saldus un Brocēnu
novadam. Revīzijas gala ziņojumā
diemžēl nav ne vārda par miljons eiro
apgrozību – par valsts pasūtījumu,
ko mēs veicam. Taču ir aizrādījums
par neprecīzi aizpildītām mašīnas
ceļazīmēm. Ir aizrādījuma arī par to,
ka diabēta biedrībai bez maksas esmu
iedevis zāli – SIA “Saldus medicīnas
centrs” šādi nav guvis ienākumus.”
“Revīzijas laikā no Valsts kontroles darbiniekiem izskanēja uzslava, ka Kristaps Osis kontrolējamā
jautājumā ir ļoti zinošs, pie viņa

var vērsties citas pašvaldības namu
apsaimniekošanas jautājumos.
Jāuzsver, ka Valsts kontroles
revīzija bija korekta, abas pu
ses centās darbu veicināt, nevis
kavēt. Izsaku pateicību visiem
kapitālsabiedrību valdes locekļiem
un valdes priekšsēdētājam par to,
ka visi dokumenti tika sagatavoti
savlaicīgi.
Uzskatām,
ka
pašvaldības
kapitālsabiedrības strādā godprātīgi,
gadu no gada cenšamies uzlabot to
darbu, nenoliedzot, ka ir bijušas arī
kļūdas,” teica Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa. ●

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Lielajā ielā 3, Saldus Bērnu un jaunatnes centrā
13.03. plkst. 15.00 Multfilma bērniem. Biļetes cena
1.50 EUR. Biļetes iespējams
iegādāties 40 min pirms
pasākuma tā norises vietā.
13.03. plkst. 17.00

26.03. plkst. 19.00
27.03. plkst. 11.00

Jaunā latviešu filma “Es esmu
šeit”, kas Berlīnes kinofestivālā
saņēma balvu “Kristāla lāci”.
Biļetes cena – 2 EUR. Biļetes
iespējams iegādāties 40 min.
pirms pasākuma tā norises vietā.
Saldus novada Teātra svētki.

Lieldienu pasākums Kalpaka
laukumā vai Saldus Bērnu un
jaunatnes centrā (atkarībā no laika apstākļiem). Uzstāsies postfolkloras grupa “Zari”, bet pašus
mazākos apmeklētājus priecēs
pasaku tēli Lieldienu izrādē,
rotaļas, dejas, izjāde ar zirgu un
tradicionālās pavasara saulgriežu
izdarības. Visas aktivitātes bez
maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē
16.03. plkst. 18.00
Leļļu izrāde bērniem “Labākais
draugs”. Ieejas maksa EUR 2.
Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā
3, kā arī 40 min pirms pasākuma
tā norises vietā.

20.03. plkst. 16.00

Lieliskais aktieris un TV šova
“Izklausies redzēts!” uzvarētājs
Kristaps Rasims muzikālajā
monologā
“Personības
dalīšanās”. Biļešu cenas 6, 7 un
8 EUR (pensionāriem, uzrādot
apliecību – 5 EUR). Biļetes
iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus
TIKS centra kasē, Striķu ielā 3),
www.bilesuparadize.lv, kā arī
stundu pirms pasākuma tā nori
ses vietā.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Kuldīgas ielā 2, Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski Luteriskās
Draudzes baznīcā
18.03. plkst. 18.00

Koncerts “Rozentāla krāsas
mūzikā”.
Piedalās
Latvijas Nacionālās operas soliste
Laura Grecka, ērģelniece Simona Radoviča, jauktais koris “Saldava”, Saldus mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi. Krāsu projekcijas lieliski
papildinās J. Rozentāla laikmeta
mūzikas
noskaņas.
Koncerts
tiek
organizēts
sadarbībā ar J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju
un Somijas vēstniecību Latvijā.
Projektu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
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4.03. plkst. 19.00

Žorža Siksnas koncerts. Biļetes cena
6 EUR. 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.
12.03. plkst. 14.00 Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu vokālo ansambļu skate.
16.03. plkst. 18.00 Pētera Vaska fonda kamermūzikas
koncerts “Trīs latviešu grācijas”.
Kālab šāds nosaukums? Tāpēc,
ka dziedās Latvijas Nacionālās
operas soliste Inga Šļubovska
Kancēviča, kura pēdējos gados
īpaši uzplaukusi gan operlomās, gan
kamerdziedāšanā, pie klavierēm
būs allaž atraktīvā un spridzīgā
Agnese Egliņa, savukārt flautiste
Dita Krenberga – arī gan soliste,
gan orķestra māksliniece un flautu
grupas balsts – priecēs ar šarmu
un muzikalitāti. Koncerta programma veidota kā himna latviešu
kamermūzikai: programmas pamatā
būs klasika (Alfrēds Kalniņš, Jānis
Mediņš), taču skanēs arī mūsdienu
autoru darbi dažādos salikumos.
Īpašā krāsa – dziesmas ar Raiņa
un Aspazijas vārdiem, apsveikums
abu literātu 150. dzimšanas dienā.
Koncertu atbalsta VKKF un Saldus
novada pašvaldība, tādēļ biļetes
cena – 1 EUR. 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.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Blīdenes kultūras namā
19.03. plkst. 18.00 Saldus un Brocēnu novadu deju
kolektīvu “Saldus sadancis 2016”.
SALDUS PILSĒTĀ
12.03. plkst.
11.00 – 15.00
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Latvijas Diabēta federācija, Saldus diabēta biedrība un Saldus novada pašvaldība projekta ietvaros
organizē semināru “Cukura diabēta
slimības sarežģījumi” Slimnīcas
ielā 3A (vecās poliklīnikas ēkas
1. stāva zālē). Semināru vadīs
medicīnas pārstāve no Rīgas – Ilze
Neilande.

2016. gada MARTS
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ,
Avotu ielā 12a
3.03. plkst.17.00

9.03. plkst.10.00

10.03. plkst.10.00

16.03. plkst.18.00
Līdz 20.03.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts.
Ieeja brīva.
XI Kurzemes un Žemaitijas reģionu
mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu atklātais
konkurss. Koka pūšaminstrumenti.
Ieeja brīva.
XI Kurzemes un Žemaitijas reģionu
mūzikas skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu atklātais
konkurss. Metāla pūšaminstrumenti
un sitaminstrumenti. Ieeja brīva.
Pētera Vaska mūzikas koncerts.
J. Rozentāla Rīgas mākslas vidus
skolas audzēkņu zīmējumu izstāde.

Līdz 20.03.

Ievas Grantiņas grafiku izstāde
“Apmaldījušies ziemeļos”.

Līdz 20. 03.

Rūtas Kučinskaites (LT) gleznu
izstāde.
J. Rozentāla Rīgas mākslas vidus
skolas pedagogu darbu izstāde.

23.03. – 07.05.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ,
Lielajā ielā 3b
4.03. plkst. 17.00

Saldus novada jauniešu “Talantu
parāde”.
11.03. plkst. 11.00 Kurzemes reģiona skolēnu skatuves
runas un mazo formu uzvedumu
konkurss.
15.03. plkst. 10.30 Stāstnieku konkurss “Anekdošu
virpulis”.
14.03. – 18.03. Audzināšanas darbā – klases
plkst. 9.00 – 17.00. audzināšanas stundas metodisko
materiālu izstāde.
14.03. – 18.03. Vizuālās mākslas skolotāju darbu
plkst. 9.00 – 17.00. izstāde /planšetes/ .
30.03. plkst. 10.30 Tradicionālās dejošanas konkurss
“Vedam danci 2016”.
30.03. plkst. 10.30 Tradicionālās
muzicēšanas
konkurss “Klaberjakte 2016”.
30.03. plkst. 10.30 Dziedāšanas konkurss “Dziesmu
dziedu kāda bija”.
SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ
“ŠĶŪNIS”, Lielajā ielā 3
11.03. plkst. 15.00

Diskusija – tikšanās ar Saldus novada pašvaldības stipendijas “Medusmaize” stipendiātiem.
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15. – 17.03.
Spēļu turnīri (novuss, galda teniss).
plkst. 16.00
22. – 23.03.
Galda spēļu turnīri.
plkst. 16.00
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN
MĀKSLAS MUZEJĀ, Striķu ielā 22
5.02. – 31.03.

Izstāde
“Bārbijas
tautastērpos”.

5.02. – 31.03.

Liepājas teātra tērpu izstāde “Tērpu
pirmizrāde”.

23.02. – 21.03.

J. Rozentāla prēmijas kandidātu
darbu izstāde.

18.03. plkst. 12.00

J. Rozentāla jubilejas pastmarkas
atklāšana sadarbībā ar AS “Latvijas
Pasts”.
Grāmatas “No Saldus līdz Romai”
atvēršana kopā ar autori Intu Pujāti.

18.03. plkst.15.30
18.03. plkst. 16.00

un

Keni

J. Rozentāla prēmijas pasniegšana.

23.03. – 05.09.

JRRMV pedagogu darbu izstāde
“Mākslinieku personības, moto un
radošais ceļš”.
23.03. plkst. 12.00 Izstādes svinīga atklāšana un
tikšanās ar māksliniekiem.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
3.03. – 31.03.

16.03. – 17.03.

23.03. plkst. 13.00

Bērnu žūrijas noslēguma
pasākums.

31.03. plkst. 14.00

Cikla
“Iepazīstam
novada
ļaudis!” 3. pasākums. Tikšanās ar
novadpētnieku Jāni Rudzīti: “Maz
zināmie saldenieki”.

KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
5.03. plkst. 12.00. Daces Poles gleznu izstādes
atklāšana.
1.03. – 31.03.

Nodarbība skolēnu grupām “Saldus miesta stāsts”. Pieteikšanās pa
tālruni 29443117.
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
12.03.
Pūpoltirgus.
26.03.

Pēc kalendāra

1.03. – 31.03.

Ilzes
Jumiķes
privātkolekcija.

3.03. plkst. 10.00

1.03. – 31.03.

Novadpētniecības materiālu izstāde
“Novadnieku kalendārs: marts”.

2.03. – 31.03.

Novadpētniecības izstāde “Saldus
vēstures pētnieki”.

2.03. plkst. 14.00

Izstādes “Saldus vēstures pētnieki”
atklāšana. Viesis – novadpētnieka
Alberta Irbes dēls pianists Jānis
Irbe.
Fotostudiju apvienības “FotoForma” izstāde “Sieviete. Tēla akcents”.
Literārs pasākums “Laiks esi tu”.
Tikšanās ar rakstnieci Gundegu
Repši.
Literāra pēcpusdiena “Radīšana
kā dzīvesveids”. Tikšanās ar rakstnieku un literatūrkritiķi Gunti
Bereli.

8.03. plkst. 14.00

15.03. plkst. 14.00

Lieldienu tirgus.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Saldus
novada
čempionāts
basketbolā.
Pēc kalendāra
Saldus novada čempionāts florbolā.

1.03. plkst. 18.30

4.03. – 30.03.

Daces Poles gleznu izstāde.

1.03. – 31.03.

Novadnieka Edmunda Tomsona
gleznu izstāde.
salvešu

ESIP konkurss “iESkaties”. Dalība:
Bibliotēka un bibliotēkas mājas
lapas
http://biblioteka.saldus.lv
sadaļa ESIP.

3.03. plkst. 18.30

Saldus novada čempionāts telpu
futbolā.
LBL 2 Saldus BK – Jēkabpils 2.
Saldus sporta kompleksā.
Kurzemes reģiona finālsacensības
basketbolā 2000. – 2002. gadā
dzimušiem. Saldus
sporta
kompleksā.
Jaunā sieviešu basketbola līga Saldus – Valmiera/ORDO. Saldus
sporta kompleksā.

4.03. plkst. 10.00

finālsacensības volejbolā 1996. –
1999. gadā dzimušiem jauniešiem.
Saldus sporta kompleksā.

5.03. plkst.18.30

JBL puišiem Saldus – Liepāja 2
U17. Saldus sporta kompleksā.

5.03. plkst.19.00

Sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma
pasākums Ezeres kultūras namā.

11.03. plkst.10.00

Finālsacensības volejbolā 1996. –
1999. gadā dzimušām jaunietēm
Saldus sporta kompleksā.

12.03. plkst.10.00

Latvijas čempionāts džudo U14;
U16. Saldus sporta kompleksā.
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15.03. plkst.18.30

JBL puišiem
Saldus – DSN/
Sporta Bode U19. Saldus sporta
kompleksā.

17.03. plkst.17.00

JBL puišiem Saldus – Valmiera
U19. Saldus sporta kompleksā.

18.03. plkst. 20.00

LBL2 Saldus BK – Mārupe Saldus
sporta kompleksā.
19.03. no plkst. Rozentāla skriešanas svētki 2016.
9.00 līdz 14.00 Sacensību sākums no Saldus sporta
kompleksa.
Šogad, atzīmējot slavenā latviešu
glezniecības vecmeistara Jaņa
Rozentāla 150 dzimšanas dienu,
aicinām arī Tevi, Tavus draugus,
ģimeni un darba kolēģus ļauties vēl
nebijušam piedzīvojumam – lielajiem un krāsainajiem Rozentāla
skriešanas svētkiem 2016, kas notiks šī gada 19. martā – dienu pēc
mākslinieka dzimšanas dienas
un ļaus skatīt Saldu citām acīm –
mākslinieka acīm.
Šī notikuma PAMATIDEJA ir
parādīt Saldu kā vietu, kur, satiekoties radošajam un sportiskajam, rodas vēl nebijuši notikumi un idejas,
kas piesaista aktīvus, radošus un
sportot gribošus cilvēkus no visas
Latvijas, lai, daudzinot Rozentāla
vārdu un
iepazīstot Saldu kā
Rozentāla pilsētu, aktīvi uzsāktu
2016. gada skriešanas sezonu un
aizsāktu jaunu tradīciju Saldus un
Latvijas sporta dzīvē.
19.03. plkst. 19.00

Pasākums “Sporta zvaigzne 2015”
Saldus Mūzikas un mākslas skolu
akustiskajā zālē.

20.03.plkst.10.00

Saldus novada atklātā kausa izcīņa
volejbolā sievietēm. Nīgrandes
sporta namā.

26.03. plkst. 10.00

L. Edelmaņa piemiņas sacensības
galda tenisā “Nīgrandes pavasaris”.
Nīgrandes sporta namā.

Visu mēnesi

EZERES PAGASTĀ
J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja izstāde ”Naudas laiki Latvijā” Ezeres pagasta
bibliotēkā.

5.03. plkst. 19.00
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Sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma
pasākums Ezeres kultūras namā.

2016. gada MARTS
10.03. plkst. 18.00

Saldus novada skolu, kultūras centru un pašvaldības iestāžu deju
kolektīvu sadancošana Ezeres
kultūras namā.
19.03. plkst. 18.00 Sieviešu dienai veltīts koncerts
“Es esmu sieviete” Ezeres kultūras
namā.
19.03. plkst. 22.00 Balle kopā ar muzikantiem Jāņiem
Narkeviciem Ezeres kultūras namā.
27.03. plkst. 16.00 Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” sadarbībā ar Ezeres kultūras
namu piedāvā Ata Auzāna un Elizabetes Zagorskas koncertu. Biļešu
cena – 6 EUR, pensionāriem un
bērniem – 5 EUR. Biļetes iespējams
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs
(Saldū, Saldus TIKS centra kasē,
Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.
lv, kā arī Ezeres kultūras namā.
28.03. plkst. 12.00 Lieldienu pasākums Ezeres kultūras
namā.
JAUNAUCES PAGASTĀ
6.03. plkst. 12.00 “Augusta
Bīlenšteina
190.
dzimšanas dienas sarīkojums”.
27.03. plkst. 19.00 “Lieldienu sadancošana”. Deju
koncerts un balle ar grupu “Brekšu
pekši”.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
5.03. plkst. 22.00

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

25.03.

Genocīda upuru piemiņas diena
un ziedu nolikšana pie pieminekļa
Jaunlutriņos.
Radošās darbnīcas rokdarbniecēm
Ošenieku
bibliotēkā.
Stikla
apgleznošana, auduma apdruka.
Projekts “Sporta un atpūtas iespējas
Ošeniekos”, atbalsta “CEMEX”
iespēju fonds.
Rokdarbu
vakari
Jaunlutriņu
pamatskolā.
Zīda,
stikla
apgleznošana. Aicināts ikviens interesents.
I. Krūmiņas grafikas darbu un M.
Bergmaņa dzejas izstāde “Piltuves
sajūtas” Ošenieku bibliotēkā.
Bērnu/Jauniešu/Vecāku
žūrijas
noslēguma pasākums “Brīnumu
mirkļi’ Ošenieku bibliotēkā.

3., 10., 17., 24.,
31.03.
plkst.13.00 līdz
16.00

1., 8.,15.,
22.,29.03.
plkst.19.00 līdz
21.00
7.03. – 31.03.

11.03. plkst.16.00
līdz 19.00

2016. gada MARTS
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17.03. plkst. 17.00 “Pavasara
ballīte
mazajiem”.
līdz 19.00
Spēles, rotaļas, atrakcijas. Ošenieku
bibliotēkā.
18.03. plkst. 17.00 Bibliotekārā stunda un radošā
līdz 19.00
nodarbība bērniem “Iepazīsimies
– Janis Rozentāls!”. Ošenieku
bibliotēkā.
19.03. plkst.19.00

Novusa čempionāts jauniešiem,
senioriem, sievietēm. Ošenieku
bibliotēkā. Projekts “Sporta un
atpūtas iespējas Ošeniekos”, atbalsta “CEMEX” iespēju fonds.

27.03. plkst. 14.00

Lieldienu pasākums Jaunlutriņu
TN.

Visu mēnesi

Radošas darbnīcas Jaunlutriņu
dienas centrā. Bērniem otrdienās,
ceturtdienās no 14.00 – 16.00,
pieaugušajiem ceturtdienās 17.00 –
18.00.

KURSĪŠU PAGASTĀ
12.03. plkst. 22.00 Dāmu dienas balle. Spēlē grupa
“KAS”. Ieeja 3 EUR. Kursīšu
Jaunajā zālē.
15.03. plkst.19.00 Stāstu laiks bibliotēkā “Ceļojumu
piezīmes – Itālija”, ceļosim kopā
ar Viesturu Upenieku Kursīšu
bibliotēkā.
17.03. plkst. 19.00 Stāstu pasākums “Kolekciju stāsti”
– par savām kolekcijā, interesantiem eksponātiem stāstos dalīsies
Indra Laguna, Aira Vaitkus, Iveta Spēlmane un Sandra Vītiņa.
Kursīšu bibliotēkā.
22.03. plkst.16.00

Krustvārdu
mīklu
minēšanas
čempionāta 2. posma 7. kārta
Kursīšu bibliotēkā.

22.03. plkst. 17.30

Latviešu filma “Es esmu šeit”. Ieeja
2 EUR. Kursīšu Jaunajā zālē.

24.03. plkst. 14.00

Piemiņas brīdis komunistiskā
genocīda upuriem pie totalitārā
režīma upuru piemiņas plāksnes.

27.03. plkst. 12.00

Lieldienu
pasākums
Jaunajā zālē.

29.03. plkst. 19.00

Lasītāju kluba pasākums Kursīšu
bibliotēkā.

Visu mēnesi

Kursīšnieces Maigas Zaķes zaķu
kolekcijas izstāde “Lieli mazi
garauši” Kursīšu bibliotēka.

Līdz

31.03.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku
grupas gleznu izstāde “M. Čaklā
dzeja gleznās” Kursīšu bibliotēkā.

LUTRIŅU PAGASTĀ
5.03. plkst. 18.00

Koncerts “Sievietes, sievietes…”
Lutriņu klubā.

19.03.

Pasākums “Nūjo apkārt Lutriņiem”
– fiziskās aktivitātes pagastā.

24.03. plkst.10.00

Komunistiskā
terora
upuru
piemiņas dienas pasākums “Pūces
bērna
piedzīvojumi
Sibīrijā”.
Tikšanās ar aktieri Kasparu Pūci
Lutriņu klubā.

28.03.

Lieldienu jampadracis Lutriņos.

NĪGRANDES PAGASTĀ
5.03. plkst. 13.00 8. pārnovadu pensionāru saiets
“Mēs tikāmies martā” Kalnu
kultūras namā.
10.03. plkst. 13.00 Jaunā Liepājas teātra izrāde
“Īkstīte” (pēc Ērika Vilsona pasaku
lugas motīviem) Kalnu kultūras
namā. Ieeja 1.50 EUR.
27.03. plkst. 11.00 Lieldienu zaķa lustes Nīgrandē.
27.03. plkst. 13.00

Lieldienu zaķa lustes Kalnos.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
18.03. plkst. 14.00 Senioru sadraudzības svētki ar
kaimiņu pagastu senioriem “Mēs
tikāmies martā” Novadnieku pagasta pārvaldes sporta zālē.
25.03.

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis “Mežvidos” pie
piemiņas zīmes.

Visu mēnesi dienas Senioru aktivitātes, spēlējot zolīti,
centrā
novusu, šahu, darbojoties prasmīgo
roku pulciņā trešdienās no plkst.
11.00 līdz 14.00.
Dienas centrā
pasākumi
bērniem

Kursīšu

27.03. plkst. 16.00

4.03. plkst. 14.00 “Gardā piektdiena”;
11.03. plkst.14.00 Mazo talantu
parāde;
18.03. plkst.14.00 Lieldienu dekoru gatavošana, olu krāsošana,
ripināšana;
31.03. plkst. 14.00 dambretes
turnīrs.
Lieldienu pasākums bērniem ar
leļļu teātra izrādi “Mežvidos” abās
zālēs un pagalmā.
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2016. gada MARTS
Visu mēnesi

Saldus muzeja izstāde “Svešumā”
Novadnieku pagasta bibliotēkā.

Visu mēnesi

PII “Sienāzītis” bērnu darbu izstāde
“Klauni” Novadnieku pagasta
bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
4.03. plkst. 18.00 Sieviešu dienai veltīts koncerts “Kā
pirmā baltā atmošanās…’’ Ieeja bez
maksas. Pampāļu kultūras namā.
25.03.
Aizdedzam
sveces
represijās
cietušo pampāļnieku piemiņas
vietā.
27.03. plkst. 13.00 Lieldienu
pasākums
“Zaķīšu
pirtiņā krāso olas!”. Parkā vai
kultūras namā (skatoties pēc laika
apstākļiem).
RUBAS PAGASTĀ
19.03. plkst. 12.00
27.03. plkst. 12.00

Pasākums senioriem.
Lieldienas pasākums kopā ar folkloras kopu “Ruba”.
SALDUS PAGASTĀ
Visu mēnesi
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas
vidusskolas zīmējumu izstāde
bibliotēkā.
18.03. plkst. 10.00 Janim Rozentālam – 150. Svētku
ieskaņas koncerts “Dzīve kā palete
raiba un krāsaina”. Piedalās folkloras kopa “Druvas Zemturi”.
Druvas vidusskolā.
24.03. plkst. 19.00 Druvas teātra pirmizrāde Jāņa Akuratera darbam “Vecie un jaunie”.
Režisore Ļuba Kapteine.
28.03. plkst. 12.00 Pasākums “Oliņ – boliņ”. Dziesmu
dziedāšana, šūpoļu pušķošana, olu
ripināšana, olu izstāde, rotaļas u.c.
Līdzi ņemiet krāsainu oliņu! Mazus un lielus gaidīs folkloras kopa
“Druvas Zemturi”. Druvas parkā
pie šūpolēm.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
19.03. plkst. 13.00 Senioru
pasākums
“Kaimiņu
būšana – 4” Jaunlutriņu tautas
namā.
25.03.plkst. 13.00 Komunistiskā genocīda upuru atceres brīdis. Represēto piemiņas vietā
Šķēdē.
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28.03. plkst.14.00

Lieldienu pasākums Šķēdes pakalpojuma centra zālē.

VADAKSTES PAGASTĀ
19.03.
Sieviešu dienai veltīts pasākums
Vadakstes tautas namā.
24.03.
Lieldienu tirdziņš.
ZAŅAS PAGASTĀ
7., 21.03.
Zaņas skolā radošās tikšanās ar Agplkst.11.00
ritu Rimkus.
8.03. plkst. 17.00

“Sieviete, dieviete” sieviešu dienai
veltīts pasākums.

11.03. plkst. 22.00

Balle – veltīta 8. martam kopā ar
grupu “Tik un Tā” Zaņas skolā.

12.03. plkst.19.00

Zirņu amatierteātra komēdijas
viesizrāde Zaņas skolā.

24.03. plkst. 17.00

Pasākums “Nu atnāca Lieldieniņa”.
Radošo darbu izstāde, putuplasta
olu marmorizēšana, olu ripināšana
un olu kaujas, spēles, atrakcijas.
ZIRŅU PAGASTĀ
6.03. plkst. 13.00 Pulkveža O. Kalpaka piemiņas
pasākums “Airītēs”.
6.03. plkst. 14.00

19.03.

Oskara Kalpaka muzejs sadarbībā ar
orientēšanās klubu “Saldus” aicina
ikvienu piedalīties tautas skrējienā
“Oskara
Kalpaka
piemiņas
skrējiens 2016”. Skrējienu atbalsta Latvijas Kara muzejs. Skrējiena
garums 8 km. Starta vieta: bijusī
Skrundas arodvidusskola.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Ziemas galda spēļu turnīrs Striķu
kultūras namā.
Pieteikties līdz 14.03. pa tel.
29954679 (Mareks) vai 26426788
(Sintija).

25.03. plkst. 13.00

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis pie piemiņas akmens Striķu centrā.

27.03. plkst. 12.00

Lieldienu pasākums lieliem un maziem. Piedalīsies Zvārdes pagasta
amatierteātris ar Anitas Grīnieces
lugu “Velnēna pārvērtības”. Striķu
kultūras namā.

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 66, 2016. gada 16. MARTS. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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