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Aizsardzības ministrs pateicās jaunsargiem par dalību
ugunsgrēka seku likvidēšanā Nīgrandē

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis kopā ar drosmīgajiem Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas jaunsargiem

27. martā aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis un Jaunsar
dzes un informācijas centra direktors
majors Aivis Mirbahs apmeklēja Sal
dus novada Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskolu, kur tikās ar jaunsargiem,
kas 22. martā piedalījās ugunsgrēka
seku likvidēšanā Nīgrandē.
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā
notika svinīgs pasākums, kurā R.
Bergmanis pasniedza pateicības rakstus jaunsargiem – Mikam Lazdiņam,
Andrim Plāciņam, Kristapam Radzi

ņam, Raivim Bērziņam, Amandai
Tarasovai, Aldim Bekasovam, Gatim
Davidānam, Mārcim Dārziņam, Rai
neram Džonsonam, Erlendam Fedinam, Markusam Lejniekam, Adrianam
Krišam Līdakam, Tomam Stepiņam,
Alanam Renāram Mazjānim, Reinim
Madžulim, Robertam Burbim, Dzintaram Butnoram, Matīsam Neimanim,
Daņilam Suncovam, Emīlam Stelpam, Kristam Dauginam un Alenam
Ķiļķinam par drosmi, pašaizliedzību
un spēju reaģēt krīzes situācijās.

Kā jau ziņots, 22. martā Saldus novada Nīgrandes pagastā privātmājā
netālu no Kalnu vidusskolas izcēlās
ugunsgrēks. Skolēni, kuriem tajā
laikā notika mācību stundas, pamanīja
notiekošo un brīvprātīgi devās palīdzēt
no ēkas iznest mēbeles un sadzīves
priekšmetus.
Informāciju sagatavojusi:
Aizsardzības ministrijas preses
nodaļa. Foto no Jaunsardzes un
informācijas centra arhīva●
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Notika Saldus novada domes sēde

30. martā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīts 71
lēmumprojekts, kā arī Saldus no
vada pašvaldības Izglītības pārvalde
prezentēja apkopoto materiālu par
Saldus novada izglītības iestāžu
darbību.
• Pieņēma saistošos noteikumus nr. 6
“Grozījumi Saldus novada domes
2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumos nr. 19 “Par Saldus novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību””.
• Apstiprināja Saldus mākslas skolas
nolikumu.

• Izdarīja grozījumus Saldus speciālās
pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Cerībiņa”, kā arī Saldus pirms
skolas izglītības iestāžu “Pasaciņa”,
“Īkstīte” un Lutriņu pagasta pirms
skolas izglītības iestādes “Kāpēcītis”
noteikumos, precizējot šo izglītības
iestāžu adreses.
• Nolēma, ka Saldus novada pašvaldība
iestāsies šādās sporta biedrībās:
“Latvijas vieglatlētikas savienība”,
“Latvijas Orientēšanās federācija”,
“Latvijas Basketbola savienība”,
“Latvijas Futbola federācija”, “Latvijas Svarcelšanas klubu apvienība”
un “Latvijas cīņas federācija”, kā
arī pilnvaroja Saldus sporta skolas
direktoru Guntaru Kikuču pārstāvēt
Saldus novada pašvaldību norādīto
biedrību biedru sapulcēs, pārvaldes
un lēmējinstitūcijās, veikt citus
pienākumus un īstenot tiesības, kas
paredzētas pašvaldībai kā biedrības
biedram. Līdz ar to – pieņēma
grozījumus Saldus sporta skolas
nolikumā.
• Pieņēma saistošos noteikumus nr. 7
“Grozījumi Saldus novada domes
2015. gada 26. marta saistošos noteikumos nr. 9 “Par Saldus novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas
kārtību
energoefektivitātes
un

2

labiekārtošanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””.

• Precizēja Saldus novada domes
2017. gada 23. februāra saistošos
noteikumus nr. 4 “Par licencēto
makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”.
• Atbalstīja apvienoto Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastu pārvaldes, Saldus
p.i.i. “Pasaciņa”, Saldus vidusskolas
un Saldus p.i.i. “Zīlīte” sagatavotos
projektu iesniegumus nodibinājuma
“CEMEX Iespēju fonds” atklātajam
projektu konkursam.
• Atbalstīja
projektu
“Apkures
sistēmas izbūve Vadakstes pagasta
tautas namā”, “Nīgrandes pagasta
dienas centra paplašināšana”, “Āra
trenažieru uzstādīšana Saldus novada Vadakstes, Jaunauces, Rubas,
Jaunlutriņu, Šķēdes un Zirņu pagastos”, “Valdmaņa ielas apgaismojuma izbūve Draudzības ciemā, Novadnieku pagastā, Saldus novadā”
iesniegumus LEADER programmas
ietvaros.
• Atbalstīja biedrības “Saldus Rotari
klubs” projekta “Pilsētvides objekts” izveides pieteikumu Lauku
atbalsta dienesta izsludinātajam projektu konkursam LEADER programmas aktivitātes “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros.
• Atbalstīja projektu “Lauku grants
ceļu
pārbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai
Kursīšu,
Nīgrandes,
Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas
un Rubas pagastos” un “Lauku
grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Novadnieku, Pampāļu,
Zirņu, Zvārdes un Saldus pagastos”
pieteikumus Latvijas lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros.
• Nolēma iznomāt piecas Saldus novada pašvaldības zemes vienības
biedrībām un juridiskām personām.

• Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā
telpas divām sabiedriskā labuma
organizācijām Saldū un Ezerē.
• Pamatojoties
uz
iedzīvotāju
iesniegumiem, nolēma nodibināt
ceļa servitūtus divām pašvaldībai
piekritīgajām zemes vienībām, lai
iedzīvotāji varētu piekļūt saviem
nekustamajiem īpašumiem.
• Nolēma
nodot
atsavināšanai
pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus, kā arī apstiprināja
notikušo izsoļu rezultātus.
• Piešķīra līdzfinansējumu 300 eiro
biedrībai “Pa sentēvu pēdām”
sabiedriskās aktivitātes “Otrā kara
ekspozīcijas eksponātu papildināšana
Ezeres
novadpētniecības
un
kultūrvēstures materiālu krātuvē
“Muitas nams”” realizācijai, 300 eiro
Saldus Diabēta biedrībai sabiedriskās
aktivitātes “Aktīvs dzīvesveids –
veselības garants 2017. gadā”
realizācijai, 300 eiro biedrībai
“Jaunmuižnieks”
sabiedriskās
aktivitātes “Lielā talka Jaunmuižā”
realizācijai un 300 eiro Saldus
pensionāru biedrībai sabiedriskās
aktivitātes “Aktīvā sporta diena
Sātiņos – atpūtas kompleksā Okeāns”
realizācijai.
• Nolēma
piešķirt
atvieglojumu
100% apmērā maksai par telpu
nomu Saldus novada pašvaldībā
visām iestādēm, tajā skaitā pagastu
pārvaldēm, pašvaldības aģentūrām,
kuru telpas tiek nomātas Saldus novada pašvaldības iestāžu un aģentūru
darbības nodrošināšanai.
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie
lēmumi pieejami šeit: http://www.
saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/
domes-lemumi/domes-lemumi2/.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Saldus
novadā

Apstiprināti ar Saldus novada domes 2017. gada 23.
februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 4.§).
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsar
dzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un uguns
dzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāp
šanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpaš
nieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki)
vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz
noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimnie
cības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu lietotāju
un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas,
uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām,
pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu
sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā
norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas
tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm
vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma

sniegšanas piederības robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens
patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī)
atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr. 2.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakal
pojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem,
uzlabotu vides situāciju Saldus novada pašvaldībā un
dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām Saldus novada administratīvajā teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu
novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru
kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, ies
niedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos
aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka
vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un
pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu
pieprasījumā.
9. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam,
pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt
izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību
nokārtošanai.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās
ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības
gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas.
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12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām
ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas
vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to
savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas
pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina
strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja
tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā,
izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās
skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno
atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk
izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi
un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski
vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto
stāvu kanalizācijas sistēmas.
14. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas
nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam
iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpilduzmērījuma plānu grafiskā
formā;
14.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla
pieņemšanu un noplombēšanu.
15. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz
centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās
būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā
īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un
var radīt kaitējumu videi, kā piemēram, notekūdeņu
krājtvertnes, nosēdakas u.c.

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu (vai
ūdensvada vai kanalizācijas pievadu) centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai
skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un
Pakalpojumu lietotāju, un šāda pievienošana nepasliktina
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu
citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt
saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam
līgumam starp Blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
17. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta
mezgluizbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakal
pojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu
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sniedzēja noteiktajā vietā, piemēram, ēkas pagrabā tiešā
ūdensvada ievada tuvumā.
18. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves,
Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites
mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
19. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu
sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem
apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta
iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad komercuz
skaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un
uzturēšana.
20. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas,
ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi,
rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu
stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas
tīkli;
20.5. iepriekš
minētajos
apakšpunktos
minēto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas,
kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu
plāksnītes;
20.6. komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt
ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras
nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet
kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas
Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā
līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkal
pošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdens
saimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt
noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
22. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā
laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu,
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lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas
inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem.
23. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var
nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas.
Prasības notekūdeņu
kanalizācijas sistēmā

novadīšanai

centralizētajā

24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt
notekūdeņus:
24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas
būvēm, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un neietekmē to
funkcijas un ekspluatācijas mūžu;
24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas
sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā
personāla veselībai;
24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās
darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
24.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C un vides pH
ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
24.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas
nepārsniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimāli pie
ļaujamās koncentrācijas.
25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu
piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr. 1 maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, tad:
25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to
novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr. 1 un ir Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa;
25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus,
Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam
novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez
iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus,
ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma
koncentrācijas un maksa par piesārņošanu noteikta
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju
pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu

attīrīšanas iekārtām.
26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties
ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehno
loģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem
bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
27. Gadījumos, ja noteikumu 25. punktā minētais
piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas
nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju
centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu
bez brīdinājuma.

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu
noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā,
ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos
paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu
lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts
novadīt notekūdeņus, kuri satur:
29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi
īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams
novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida
vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas
aktīvās vielas (SVAV);
29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka
veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
29.5. radioaktīvas vielas;
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, naftas
produktus, un citas vielas, kas var veicināt centralizētās
kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus,
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas
radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
30. Jebkurai personai ir aizliegts:
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30.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām
hidrantu akām;
30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet
asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus
priekšmetus;
30.3. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmās;
30.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
30.5. pirms
komercuzskaites
mēraparāta
atstāt
atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir
saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo
Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
36. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts
tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja
vajadzībām.
37. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var
atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
Brīvkrānu izmantošanas kārtība

30.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu
informatīvās plāksnītes.

38. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens
brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir
nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst
kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu ar nekustamā īpašuma īpašnieku
saskaņotā vietā.

39. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pa
kalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar
Pakalpojumu sniedzēju.

32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā
trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas
sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu
lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.

40. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums,
par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai
policijai.

33. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas
vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

41. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar
Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot
ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna
nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai
ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu Pielikumā
Nr. 2.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība

Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības
prasības

Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie
noteikumi

34. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites
mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu
lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī
un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

42. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
slēdz:
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35. Noņemt noteikumu 34.punktā minēto plombu no

42.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
42.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās
mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku
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kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks,
gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības
nav pārņemtas no pašvaldības;
42.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai
kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās
lietvedības ietvaros;

42.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki
vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
42.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā
un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus
būvniecības laikā;
42.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā
novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus. Novadāmo
gruntsūdeņu daudzums tiek noteikts vienojoties ar Pakalpojumu sniedzēju;
42.7. dzīvokļa īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma gadījumā),
ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par
saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, šajā gadījumā papildus maksai par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta maksa
par maksājumu administrēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā. Aprēķinus maksai par maksājumu administrēšanu
veic Pakalpojuma sniedzējs, bet apstiprina Saldus novada
dome.
43. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot
sekojošo:
43.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma
piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma
lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas
līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
43.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas
veidu;
43.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma
līguma slēgšanu;
43.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska
persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt

Pakalpojuma līgumu;
43.5. tehnisko informāciju (izpilduzmērījumu vai
shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu
decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma
slēdzējam tādas ir;
43.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu
gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams
Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu
lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa,
atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
45. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma
līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja
tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas
tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās
prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt
novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
46. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju
komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar
uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas
dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas
aktu starp jauno un bijušo īpašniekiem), Pakalpojuma
līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā
īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
47. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
47.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;
47.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
47.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/
vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām.
48. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena)
mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais
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termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu
sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai. (Pakalpojuma līguma
Parauglīgums pielikums Nr. 3).

49. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos
aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
nosacījumi:
49.1. informācija par līdzējiem;
49.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un
izmantošanas mērķis;
49.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
49.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas
sākuma datums (ja tie nesakrīt);
49.5. maksa
par
pakalpojumu/-iem;

sniegto

ūdenssaimniecības

49.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
49.7. līgumsods.
50. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu
sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā,
ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu
ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
51. Ja Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto
notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu
daudzums no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību
un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu.
No teritorijas kanalizācijas sistēmā novadāmo lietus
notekūdeņu aprēķina daudzumu (Wgada) nosaka, izmantojot
Latvijas būvnormatīva LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”
doto formulu:
Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7 kur
Wgada – lietus notekūdeņu daudzums gadā (m3) ;
Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas
tipam atbilstoši šī būvnormatīva pielikuma 18. tabulai;
Hgada – nokrišņu slānis Saldus novadā 600 mm gadā;
F – noteikta seguma veida noteces platība no kopējās
teritorijas platības (ha); 0,7 – notekas papildkoeficients,
ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus
zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu. Šis papildkoeficients tiek piemērots šī būvnormatīva pielikuma 18. tabu-
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las 1. – 8. punktā minētajiem segumiem.
52. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto
rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā
10 darba dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo
no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakal
pojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par
nākamo norēķinu periodu.
53. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs
par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aiz
liegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju
pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos
pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par
pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus
par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu
sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
55. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakal
pojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās
īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un
šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu
par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību
izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.)
vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī
persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakal
pojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu samaksas
kārtību.
56. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts
Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar
Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs
traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
57. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu
periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles
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mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 10%, turpmākos
norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu
sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā
ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara
grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.
Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
58. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to
rakstiski vienojoties.
59. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza
Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma
noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

60. Ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma
līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas
robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu
lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas
spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas
dienas Pakalpojumu lietotājam.
61. Ja tiek mainīta Pakalpojuma lietotāja darbības joma
vai paplašināta darbība.
Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
62. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
62.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji
vienojoties;

noteiktajā datumā);
63.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
63.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes un saimnieciskās
kanalizācijas izmantošanas mērķi;
63.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus)
mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis
par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav
atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu
par Pakalpojuma līguma laušanu.
64. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu
sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
65. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu
lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par
tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis
līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
V. Administratīvā atbildība par noteikumu
pārkāpšanu
66. Par noteikumos minēto 30. un 36. punktu prasību
pārkāpumiem personas var tikt administratīvi sodītas ar
naudas sodu:
66.1. fiziska persona līdz trīssimt piecdesmit eiro;
66.2. juridiska persona līdz tūkstoš četrsimt eiro.

62.2. 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek
izbeigts Pakalpojuma līgums pēc Pakalpojumu lietotāja
pieprasījuma;

67. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
tiesīga pašvaldības policijas amatpersona;

62.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 63. punktā
paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

68. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.

62.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
62.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais
īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma
līguma noslēgšanu.
63. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
63.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakal
pojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma
izbeigšanu nav iesniedzis;
63.2. ja Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma
tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus
Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības

69. Administratīvā
soda
uzlikšana
pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

neatbrīvo

VI. Noslēguma jautājumi
70. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā
līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku
uztvērēji, ir jāuzsāk to ierīkošana 3 (trīs) mēnešu laikā un
jāpabeidz ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
71. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma
līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā
saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem.
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Pielikums Nr. 1
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (MPK)
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Piesārņojošā viela
Kopējās suspendētās vielas (mg/l)
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) (mg/l)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) (mg/l)
Kopējais fosfors (mg/l)
Kopējais slāpeklis (mg/l)
Naftas produkti (mg/l)
Tauki (mg/l)
Varš (Cu) (mg/l)
Niķelis (Ni) (mg/l)
Svins (Pb) (mg/l)
Cinks (Zn) (mg/l)
Dzīvsudrabs (Hg) (mg/l)
Kadmijs (Cd) (mg/l)
Hroms (Cr) (mg/l)
Vides reakcija pH
Brīvais atliekhlors (mg/l)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
Pagastos *
Saldus pilsētā
450
391
740
676
350
313
23
16
80
63
3
50
0,5
1
0,5
2
0,05
0,2
0,7
6,5 - 8,5
1

* Saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegtajām piesārņojošās darbības atļaujām
Pielikums Nr. 2
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji gadā), l/dnn

Ēku labiekārtotības pakāpe
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā
ūdens apgādi
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju (ar vannām un
dušām)
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām)
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un vietējo kanalizāciju Ēkas ar brīvkrāniem
ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

200
300
100
300
50
Pielikums Nr. 3
Parauglīgums

Pakalpojuma līguma Nr. ______
Pakalpojumu sniedzējs
Kontaktinformācija, adrese
Tālrunis / Fakss
e-pasts
Konti
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Pakalpojumu lietotājs/Pilnvarotā persona/
Pārvaldnieks (izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi)
Reģistrācijas Nr. / personas kods
Tālrunis / Fakss
e-pasts
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Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI
Adresē
(aizpilda, ja pakalpojumu sniegšana atšķiras no Līguma slēgšanas datuma)
Tiek nodrošināts no
1. Uzskaites metode
1.1. Aukstais ūdens
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem
1.2. Kanalizācija
vienāds ar ūdens patēriņu
1.3. Komercuzskaites mēraparāta paziņo Pakalpojumu lietotājs vai nolasa Pakalpojumu sniedzējs (atstāj vajadzīgo)
(turpmāk – skaitītājs) rādījumus
katru mēnesi no _________ līdz ____________datumam
1.4. Citi gadījumi
pēc normām vai cita aprēķina (norāda vajadzīgo)
Aprēķinu veic izmantojot aprēķinu metodiku un datus, ko Pakalpojumu lietotājs iesniedzis Pakalpojumu
sniedzējam
2. Norēķinu kārtība
2.1. Rēķina piegādes adrese
2.2. Pakalpojumu maksa/tarifs EUR/m3
ūdens _________
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
noteikto tarifu vai pašvaldības noteikto maksu konkrētajā
kanalizācija ____________
pašvaldības administratīvi teritoriālajā vienībā
un pievienotās vērtības nodoklis _________ atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likumam
2.3. Norēķinu periods
viens kalendārais mēnesis
_____ kalendārās dienas pēc norēķina perioda beigām
2.4. Rēķina samaksas termiņš
2.5. Līgumsods
Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” Puses vienojas, ka Pakalpojumu sniedzēja rēķini ir derīgi bez paraksta.
Līgumsodu aprēķina, sākot ar nākamo dienu pēc samaksas termiņa beigām 0,1% par katru kavējuma dienu līdz
samaksasdienai, to ieskaitot/ līgumsodam ne vairāk kā 10 % no pamatsummas.
Samaksa ir uzskatāma par izdarītu dienā, kad nauda ir ieskaitīta Pakalpojumu sniedzēja kontā vai iemaksāta kasē.
Pārmaksātās summas ieskaita nākamo periodu maksājumos.
3. Speciālie nosacījumi:
3.1. Notekūdeņos nedrīkst būt: cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis, personīgās higiēnas priekšmeti, pārtikas
un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā, vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu, eļļas, tauki un
naftas produkti, citi priekšmeti, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu.
3.2. Pakalpojumu lietotājs nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informē Pakalpojumu sniedzēju, ja līdz
kārtējā mēneša 25.datumam nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto Pakalpojumu. Rēķins tiek uzskatīts par
saņemtu, ja Pakalpojumu lietotājs par tā nesaņemšanu nav paziņojis šajā punktā noteiktajā termiņā.
3.3. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja
īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to
informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi.
Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
Pakalpojumu sniedzēja vārdā
paraksts
Vārds, uzvārds
Amats
Datums

Pakalpojuma lietotājs/Pilnvarotā persona/ Pārvaldnieks
(izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi)
paraksts
Vārds, uzvārds
Amats (ja jur. pers.)
Datums
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LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.2.3. Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņa nav
nodrošinājis komercuzskaites mezgla sakārtošanu.

1. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi.
1.1. Nodrošināt normatīviem aktiem un Līguma
nosacījumiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu
(turpmāk – pakalpojumi) kvalitāti un kvantitāti.
1.2. Noplombēt komercuzskaites mēraparātu, sastādīt
plombēšanas aktu, nodrošināt mēraparāta verificēšanu.
1.3. Savlaicīgi brīdināt par plānotiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos.

remontiem

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības.
2.1. Bez iepriekšēja
pakalpojumus:

brīdinājuma

pārtraukt

sniegt

2.1.1. uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšanu, ja ir pārtraukta elektroenerģijas
piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde
ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai avāriju laikā;
2.1.2. ja Pakalpojumu lietotājs nav nodrošinājis komerc
uzskaites mēraparāta saglabāšanu, to patvaļīgi regulējis,
noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla,
ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta;
2.1.3. ja Pakalpojuma lietotājs neievēro Līgumā noteikto
ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību, tai
skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo
vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai izraisa avāriju
centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus;
2.1.4. ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās
ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;
2.1.5. ja Pakalpojumu lietotājs savās atbildības robežās
(Pielikums Nr. 1 – Tīklu apkalpošanas robežu akts, kas ir
šsī līguma neatņemama sastāvdaļa) esošos ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas tīklos nav novērsis bojājumus, kuri
ietekmē centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmu, vai nodara kaitējumu citiem pakalpojumu
lietotājiem.
2.2. Pārtraukt sniegt pakalpojumus un lauzt Līgumu, par
to rakstiski brīdinot Pakalpojumu lietotāju 10 (desmit)
kalendārās dienas iepriekš, ja Pakalpojumu lietotājs:

2.3. Pārtraukt sniegt pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot
Pakalpojumu lietotāju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas
iepriekš, ja Pakalpojumu lietotājs lieto pakalpojumus pēc
Līguma izbeigšanas, neveic maksājumus par sniegtajiem
pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar pa
kalpojumiem saistītos Pakalpojumu sniedzēja aprēķinātos
maksājumus, tai skaitā nemaksā aprēķināto kompensāciju
par pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ir
apturēta Pakalpojumu lietotāja saimnieciskā darbība,
pasludināts maksātnespējas process, uzsākta bankrota
procedūra vai likvidācijas process. Atkārtoti Pakalpojumu
lietotājs rakstiski tiek brīdināts 3 (trīs) darba dienas pirms
pakalpojumu pārtraukšanas.
2.4. Noplombēt Pakalpojumu lietotāja vietējo ūdens
ieguves skaitītāju un/vai notekūdeņu plūsmas mērītāju un
sastādīt aktus, kontrolēt rādījumu nolasījumu pareizību,
kontrolierīču ekspluatācijas prasību ievērošanu, veikt
ārpuskārtas rādījumu pārbaudes, uzlikt kontrolskaitītājus.
2.5. Noteikt Pakalpojumu lietotāja
piesārņojuma pakāpi akreditētā laboratorijā.

notekūdeņu

2.6. Paziņojums par piesārņojošo vielu maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas (turpmāk – MPK) pārsniegšanu
noņemtajā paraugā tiek nosūtīts Pakalpojumu lietotājam
ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc parauga
noņemšanas.
2.7. Ja Pakalpojuma lietotājs novada Pakalpojuma snie
dzēja kanalizācijas sistēmā notekūdeņus, kas pārsniedz šī
līguma Pielikumā Nr. 2 noteiktās piesārņojošo vielu MPK,
Pakalpojumu sniedzējs aprēķina kompensāciju par Līguma
noteikumu pārkāpšanu, izmantojot šādu formulu:
V= T x K x (R - 1), kur
V – kompensācijas apmērs;
T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai maksa;
K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);
R – piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
R=E/M, kur

E – pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas
2.2.1. ar savu darbību vai bezdarbību traucē Pakalpojumu
koncentrācija
notekūdeņos (mg/l);
sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī komercuzskaites
M – pašvaldības saistošajos noteikumos vai Līgumā
mēraparāta mezglam;
noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu
2.2.2. ilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem nesniedz ziņas, kas koncentrācija notekūdeņos (mg/l).
nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei;
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2.8.

Šo

kompensāciju

Pakalpojumu

sniedzējs

sāk
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aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts
MPK pārsniegums notekūdeņos, un tā tiek piemērota līdz
nākamajai notekūdeņu pārbaudei.

2.9. Ir tiesības nodot Pakalpojumu lietotāja parādu
piedziņu par sniegtajiem pakalpojumiem parādu piedziņas
sabiedrībām.
3. Pakalpojumu lietotāja tiesības.
Prasīt no Pakalpojumu sniedzēja visu Līgumā paredzēto
pakalpojumu un pienākumu savlaicīgu izpildi.
4. Pakalpojumu lietotāja pienākumi:
4.1. nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi
komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai;
4.2. nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites
mēraparāta mezglam, lai varētu veikt tehniski nepieciešamās
darbības ar komercuzskaites mēraparātu, kā arī aizsargāt
komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites
mēraparātu no bojājumiem, tai skaitā, nodrošināt atbilstošu
temperatūru ne zemāk par +5°, hidroizolāciju, nekavējoši,
24 stundu laikā, ziņot par konstatētajiem skaitītāju
bojājumiem un darbības traucējumiem;
4.3. pastāvīgi glabāt visu sava nekustamā īpašuma teritorijā
izbūvēto un savā īpašumā esošo ūdensvada un kanalizācijas
sistēmu tehnisko dokumentāciju, kurai atbilstoši normatīvo
aktu prasībām ir jābūt;
4.4. uzraudzīt atbildības robežās, kas noteiktas Tīklu
apkalpošanas robežu aktā, esošās ūdensapgādes sistēmas
un kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli;
4.5. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju ne
veikt tādas darbības, kuras apgrūtina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu cita personai;
4.6. norēķināties ar Pakalpojumu sniedzēju par tā sniegtajiem pakalpojumiem Līguma Speciālo noteikumu 2. punktā
noteiktajā kārtībā un termiņā;
4.7. ja Pakalpojumu lietotājs ir novērsis piesārņojošo vielu
koncentrācijas virsnormas pārsniegumus centralizētajā
kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, Pakalpojumu sniedzējs pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma
veic notekūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi akreditētā
laboratorijā. Samaksu par minētajām darbībām veic Pakal
pojumu lietotājs pēc attiecīgi izrakstīta Pakalpojumu
sniedzēja rēķina;
4.8. rakstiski ziņot Pakalpojumu sniedzējam 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā par:
4.8.1. nekustamā īpašuma īpašnieka, tā pilnvarotas personas
vai pārvaldnieka, kurš veic saimniecisko/komercdarbību
maiņu;

4.8.2. paredzamo komercdarbības pārtraukšanu;
4.8.3. izmaiņām ūdens lietošanas mērķos, paredzamajām
apjoma un MPK izmaiņām, kas saistītas ar ūdens patēriņu
un notekūdeņu novadīšanu;
4.8.4. izmaiņām Pakalpojumu lietotāja juridiskajā statusā,
bankas rekvizītos;
4.8.5. Pakalpojumu lietotāja maksātnespējas procesa
sākšanos;
4.8.6. cita Pakalpojumu lietotāja pieslēgšanos Pakalpojumu lietotāja ēku vai teritorijas iekšējiem ūdensvada un
kanalizācija tīkliem.
4.9. Ja Līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs
rēķinā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, ko tas ir
saņēmis līdz Līguma izbeigšanai.
5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība.
5.1. Ja ir iestājies kāds no gadījumiem, kas minēts
4.8. punktā, Pakalpojumu lietotājam jānorēķinās par visiem
saņemtajiem pakalpojumiem, līdz brīdim, kad Pakalpojumu sniedzējs ir noslēdzis Līgumu ar jauno Pakalpojumu
lietotāju, ja tas ir saistoši.
5.2. Ja Pakalpojumu lietotājs patvarīgi lietojis pakal
pojumu, veicis pretlikumīgas darbības attiecībā uz
kontrolierīcēm, tiek noteikta maksa atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.3. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par trešo personu
darbībām, kā rezultātā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumu sniegšana Pakalpojumu lietotājam kļūst
neiespējama. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli iet
caur citu īpašnieku gruntsgabaliem (teritoriju), kuriem tiek
pārtraukta pakalpojumu sniegšana.
5.4. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs pilnā apmērā, ja
savas prettiesiskās rīcības rezultātā nodarīti zaudējumi
Pakalpojumu sniedzējam vai trešajai pusei.
5.5. Visu citu jautājumu risināšanā, kas nav paredzēti
Līgumā, Puses ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas
likumus un citus normatīvos aktus.
5.6. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, ja tos nav
izdevies Pusēm izšķirt, savstarpēji vienojoties sarunu ceļā,
izskata tiesā.
6. Līguma termiņš, grozījumi.
6.1. Ar Līguma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē iepriekš
noslēgtie līgumi starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu lietotāju, par pakalpojumiem šajā īpašumā.
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6.2. Līgums ir spēkā no ______________ un ir spēkā līdz
brīdim, kad viena vai otra Puse, mēnesi iepriekš, rakstiski brīdinot otru Pusi, pārtrauc Līguma darbību. Pušu
pieņemtie Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami
rakstveidā.

Pakalpojumu sniedzēja vārdā
paraksts
Vārds, uzvārds
Amats
Datums

6.3. Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros ar klāt
pievienotiem 2 (diviem) pielikumiem – Pielikums Nr. 1
“Tīklu apkalpošanas robežu akts” un Pielikums Nr. 2
“Piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija”,
no kuriem viens atrodas pie Pakalpojumu sniedzēja, otrs –
pie Pakalpojumu lietotāja.

Pakalpojuma lietotājs/Pilnvarotā persona/ Pārvaldnieks
(izvēlas attiecīgo līguma slēdzēja pusi)
paraksts
Vārds, uzvārds
Amats (ja jur.pers.)
Datums

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem Nr. 3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Saldus novadā”)

Īss projekta satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nepieciešami pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; .. notekūdeņu savākšana, novadīšana
un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Saistošie noteikumi nosaka prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, notekūdeņu
novadīšanai, kā arī kārtību, kādā veicami norēķini/maksājumi par šo ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošanu, personu pienākumus, kontroli un atbildību.
Saistošo noteikumu izdošanu nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā
daļa, kā arī nepieciešamība noteikt un ieviest Saldus novadā vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību.
Maksa par pieslēgšanos centralizētai ūdensapgādes sistēmai un centralizētai notekūdeņu
novadīšanas sistēmai nonāk komunālo pakalpojumu sniedzējai sabiedrībai, kas pašvaldības
budžetu neietekmē.
Ar šo noteikumu pieņemšanu uzņēmējiem būs jāsakārto sava ražošanas vide, līdz ar to arī
būs tīrāka apkārtējā vide, jo esošajiem uzņēmējiem būs jāatsakās no analogajām notekūdeņu
novadīšanas sistēmām un/vai ūdensapgādes sistēmām, kas neatbildīs Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasībām.
Saistošo noteikumu izstrādē piedalījās vides speciālisti, pašvaldības pārvalžu komunālo
saimniecību speciālisti, novada pašvaldības kapitālsabiedrības “Saldus komunālserviss”
inženieri un speciālisti. Saistošos noteikumus izskatījusi Līdzsvarotas attīstības un autoceļu
fonda komisija un akceptējusi domes Teritoriālā komiteja.

Saldus novada domes priekšsēdētāja 									

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Par licencēto makšķerēšanu
Zaņas dzirnavu dīķī
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada
23. februāra lēmumu (protokols Nr. 2, 5.§).
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto
daļu
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 30. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 11§)
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I. Rassa ●

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi regulē licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas kārtību Saldus novada Zaņas pagasta Zaņas
dzirnavu dīķī, kurā noteikta zvejas tiesību izmantošana ar
īpašām zvejas atļaujām (licencēm).
2. Ar šiem saistošiem noteikumiem ir apstiprināts
Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu
dīķī” (nolikums pielikumā).
3. Saistošo noteikumu darbības laiks 3 (trīs) gadi.
Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pielikums
Saldus novada domes
2017. gada 23. februāra
Saistošiem noteikumiem Nr. 4

Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Zaņas dzirnavu dīķis (kadastra Nr. 84940050106),
kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana, atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Zaņas upes un uz
pašvaldībai piederošās zemes. Zaņas dzirnavu dīķa platība
22,6 ha. Zaņas dzirnavu dīķis ir pašvaldībai piederoši
ūdeņi, kuri ir publiski pieejami.
1.2. Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī
nepieciešama, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi
dīķos un to apkārtnē un radītu labvēlīgus apstākļus zivju
krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai. To ievieš
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 15. punktu (turpmāk –
MK noteikumi Nr. 799) un Ministru kabineta 2015. gada
22. decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk –
MK noteikumi Nr. 800).
13. Licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķi pama
tojoties uz Saldus novada 2016. gada 5. maijā noslēgto
līgumu – pilnvarojumu (pielikums Saldus novada
pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa sēdes lēmumam (protokols
Nr. 4, 10.§) organizē biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”,
reģ. Nr. 40008113095, juridiskā adrese “Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897, tālr.+37129468783, e-pasta
adrese: zanasmk@inbox.lv.
2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.

2.3. Makšķerēšana notiek saskaņā ar MK noteikumiem
Nr. 800, ievērojot šādas atkāpes:
2.3.1. Licencēta makšķerēšana atļauta ne agrāk kā vienu
stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc
saulrieta;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 30. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 11§)).
2.3.2. Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt 5
karpas, kuras nav mazākas par 40 cm;
2.3.3. Vienai personai atļauts iegādāties divas viena veida maksas licences vai arī iegādāties vienu maksas licenci
papildus jau piešķirtajai gada bezmaksas licencei;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 30. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 11§))
2.3.4. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības
“Zaņas makšķernieku klubs” laivām.
3. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
3.1. Licencētā makšķerēšana Zaņas dzirnavu dīķī atļauta
tikai, iegādājoties kādu no sekojošajām licencēm:
3.1.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta vai ledus – 4,00 eiro gab. (1500
licences gadā).
3.1.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta vai laivas – 5,00 eiro gab. (700
licences gadā).

Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Zaņas dzirnavu dīķa (pielikums Nr. 1A) teritorijā, makšķerēšanai no
laivām, no krasta un no ledus visu gadu.

3.1.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas – (250 licences
gadā).

2.2. Makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī atļauts tikai tad, ja
makšķernieks ir iegādājies 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 izrakstītas uz konkrētas
personasvārda un tās aizliegts nodot citām personām.

4. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
4.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Zaņas
dzirnavu dīķī ir tiesīgi saņemt:
4.1.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot personas statusa apliecinošu dokumentu).
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4.1.2. Zaņas dzirnavu dīķa krastu zemju īpašnieki vai to
ģimenes locekļi (uzrādot īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), viena licence 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 “Zaņas makšķernieku klubs” biedri,
kas piedalās Zaņas dzirnavu dīķa labiekārtošanas un
sakopšanas darbos – ar biedrības “Zaņas makšķernieku
klubs” un Saldus novada pašvaldības savstarpēji saskaņotu
lēmumu.
4.1.6. Personas, kuras noslēgušas līgumu ar biedrību
“Zaņas makšķernieku klubs” par Zaņas dzirnavu dīķa
krastulabiekārtošanu (makšķernieku taku izveidošana tauvas joslā) un ir sākušas līgumā noteikto darbu izpildi.
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 licencē tās izmantošanas datumu
ieraksta licences izsniedzējs. Licences ar labojumiem
uzskatāmas par nederīgām. Licences noformējums parādīts
šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr. 2A, 2B, 2C).
5.2. Licenču realizācija.
Makšķerēšanas licenci var iegādāties vai saņemt pie
biedrības “Zaņas makšķernieku klubs” pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni +371 22497127, “Līgotņi”,
Zaņas pagasts, Saldus novads, katru dienu no plkst. 7.00
līdz plkst. 22.00, zanasmk@inbox.lv.
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 vai
nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu (izņēmums ir gada bezmaksas licence, kuru jānodod
vai jānosūta organizētājam 10 dienu laikā pēc licences
derīguma termiņa beigām). Ja formā nepietiek vietas loma
reģistrācijai, tad loma uzskaiti jāturpina uz atsevišķas lapas.
Organizētājam ir tiesības turpmāk neizsniegt licences tiem
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makšķerniekiem kārtējā un nākamajā gadā, kuri šī punkta
prasības nepilda.
6.3. Organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru
gadu līdz 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā
institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par iepriekšējā
gadā iegūtajiem lomiem.
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%.
7.1.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu
līdzekļu daļu izlieto Zaņas dzirnavu dīķa zivju krājumu
pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai,
licencētas makšķerēšanas
organizēšanai un
tai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
8. Vides aizsardzība
8.1. Zaņas dzirnavu dīķa tuvumā aizliegts trokšņot,
izmest atkritumus un novietot transporta līdzekļus ārpus
tam speciāli ierīkotām un apzīmētām vietām. Makšķerēšana
atļauta tikai no biedrības “Zaņas makšķernieku klubs”
reģistrētām laivām.
8.2. Makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.
8.3. Saskaņā ar Zaņas pagasta teritorijas plānojumu
2006.-2018. gadam (apstiprināts ar saistošiem noteiku
miem Nr. 7” Par Saldus novada teritorijas plānojumiem”
Saldus novada domes 2009. gada 23. septembra sēdē),
ūdenskrātuvē nedrīkst lietot laivas ar mehāniskajiem
dzinējiem.
8.4. Pamatojoties uz 1999. gadā VU “Meliorprojekts” izstrādātajiem “Zaņas dzirnavezera ekspluatācijas
noteikumiem” ūdens līmeni Zaņas dzirnavu dīķi regulē
un par to atbild Zaņas dzirnavu spēkstacijas īpašnieks vai
apsaimniekotājs.
8.5. 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.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 11§)).

personas statusu un piedalās vides un zivju resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

9.2. Šajā Nolikumā, MK noteikumos Nr.799 un MK
noteikumos Nr.800 paredzēto licencētās makšķerēšanas
organizētāja pienākumu ievērošanas un izpildes kontroli
atbilstoši kompetencei veic Saldus novada pašvaldība.

10.12. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts
vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības,
kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir
paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu
un uzturēšanu atbilstoši MK noteikumu Nr. 799 2. pielikumam, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar attiecīgo
pašvaldību.

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 11§))
10.
Licencētās
pienākumi

makšķerēšanas

organizētāja

10.1. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības
informācijas līdzekļos informāciju par licencētās
makšķerēšanas kārtību Zaņas dzirnavu dīķī 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.Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 6. punktam un 3. pielikumam;
10.8. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un
uzturēšanu.
10.9. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā
licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču tirdzniecības
vietā.

10.13. Iznomāt laivas personām, kas iegādājušās
makšķerēšanas licenci.
11. Atbildība
11.1. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās
atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 11§)).
11.2.Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs
par šī nolikuma 7.1.1.apakšpunktā minēto naudas līdzekļu
apmēra aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā
Zivju fonda dotācijas veidošanai.
12. Noslēguma jautājums
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017.gada 30.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 11§))
Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā
nākamajā dienā pēc pašvaldības saistošo noteikumu par
licencēto makšķerēšanu pilna teksta publicēšanas Saldus
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Saldus Novada
Vēstis”, un tā darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās
dienas.
13. Nolikuma pielikumi
13.1. Zaņas dzirnavu dīķa robežu shēma – pielikums
Nr. 1A.
13.2. Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikums
Nr. 2A, 2B, 2C.
13.3. Makšķernieku lomu uzskaite – pielikums Nr. 3.

10.10. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā ar
šī Nolikuma 4. pielikumu.

13.4. Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves apsaimniekošanas
plāns – pielikums Nr. 4.

10.11. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi
sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās

13.5. Licencētās makšķerēšanas nolikuma saskaņojums –
pielikums Nr. 5.
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Pielikums Nr. 1A

Zaņas dzirnavu dīķa robežu shēma

Pielikums Nr. 2A
Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov.,
LV-3897, tālr. nr. 22497127

Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov.,
LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____ makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta vai ledus

Vienas dienas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus

Izdota _________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Izdota _________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo __________________________
(adrese)

dzīvo __________________________
(adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:
1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķi ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. 2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu
licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas

Kas jāzina licences īpašniekam:
1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķi ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. 2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu
licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
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par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības “Zaņas
makšķernieku klubs” laivām.

par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
3.Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības “Zaņas
makšķernieku klubs” laivām.

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

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

Izdota 201__.g.”___”.________________
Plkst.: _____________ : _____________
Derīga līdz 201__.g. “____’ ___________
Plkst.: _____________ : ______________

Izdota 201__.g.”___”.________________
Plkst.: _____________ : _____________
Derīga līdz 201__.g. “____’ ___________
Plkst.: _____________ : ______________

Licences cena 4,00 eiro
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos
____________________________________
(paraksts)

Licences cena 4,00 eiro
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
___________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________
Pielikums Nr. 2B

Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov.,
LV-3897, tālr. nr. 22497127

Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov.,
LV-3897, tālr. nr. 22497127

Vienas dienas licence Nr.____ makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no laivas vai krasta.

Vienas dienas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas vai krasta.

Izdota _________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Izdota _________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo __________________________
(adrese)

dzīvo __________________________
(adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:
1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. 2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu
licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības “Zaņas
makšķernieku klubs” laivām.

Kas jāzina licences īpašniekam:
1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. 2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu
licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40 cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības “Zaņas
makšķernieku klubs” laivām.
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Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu,
kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un
licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.

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

Izdota 201__.g.”___”.________________
Plkst.: _____________ : _____________
Derīga līdz 201__.g. “____’ ___________
Plkst.: _____________ : ______________

Izdota 201__.g.”___”.________________
Plkst.: _____________ : _____________
Derīga līdz 201__.g. “____’ ___________
Plkst.: _____________ : ______________

Licences cena 5,00 eiro

Licences cena 5,00 eiro
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos
____________________________________
(paraksts)

Pielikums Nr. 2C
Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov.,
LV-3897, tālr. nr. 22497127

Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”
Reģ. Nr. 40008113095, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov.,
LV-3897, tālr. nr. 22497127

Gada bezmaksas licence Nr.____
(makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas)

Gada bezmaksas licence Nr.____
makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas)

Izdota _________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Izdota _________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo _____________________________
(adrese)

dzīvo _____________________________
(adrese)

Kas jāzina licences īpašniekam:
1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. 2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu
licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības “Zaņas
makšķernieku klubs” laivām.

Kas jāzina licences īpašniekam:
1. Atļauts makšķerēt Zaņas dzirnavu dīķī ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta. 2. Makšķernieka dienas lomā (uz vienu
licenci) atļauts paturēt piecas karpas, kuras nav mazākas
par 40cm un citas zivju sugas atbilstoši Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
3. Licencētā makšķerēšana atļauta tikai no biedrības “Zaņas
makšķernieku klubs” laivām.

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

Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites formu,
kuru izsniedz kopā ar licenci. Lomu uzskaites formu un
licenci piecu darba dienu laikā nodot tās iegādes vietā vai
nosūtīt to licencētās makšķerēšanas organizētājam.
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Izdota 201__.g.”___”.________________
Plkst.: _____________ : _____________
Derīga līdz 201__.g. “____’ ___________
Plkst.: _____________ : ______________

Izdota 201__.g.”___”.________________
Plkst.: _____________ : _____________
Derīga līdz 201__.g. “____’ ___________
Plkst.: _____________ : ______________

Licences cena bezmaksas

Licences cena bezmaksas
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________
(z.v.)
201___.g.”____”._____________

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos
____________________________________
(paraksts)

Pielikums Nr. 3
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī

Datums

Makšķernieku lomu uzskaite Zaņas dzirnavu dīķī
Makšķerēšanas
Zivju skaits
Zivju suga
ilgums (stundas)
( gab. )

Zivju svars
( kg )

Licences nr.___________
Lomu uzskaite nododama organizētājam vai nosūtāma uz licencē norādīto organizētāja adresi 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc vienas dienas licences derīguma termiņa beigām un 10 (desmit) dienu laikā pēc gada bezmaksas licences derīguma
termiņa beigām.
Paraksts___________________
Pielikums Nr. 4
ZAŅAS DZIRNAVU DĪĶA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 2017. – 2019. GADAM.
Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles
nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai.
Nr. p. k.
Darbu veids
1.
Iepirkt un makšķerniekiem iznomāt laivas
Dīķī ielaist zivju mazuļus:
Zandartu kāpurus
Karpas svarā ap 1.kg
2.

3.
4.
5.

Zivju mazuļu ielaišana jāveic kopā ar Valsts vides dienesta
inspektoriem, zivju audzētavas un pašvaldības pārstāvjiem.
Makšķerēšanas vietu sagatavošana
Dīķa krastu sakopšana
Samazināt dīķa akvatorija aizaugšanu

2017. gads
5 gab.
1000

5
pastāvīgi
1 ha

2018. gads
6 gab.

2019. gads
7 gab.

3000

1000
1000

5
pastāvīgi
1 ha

5
pastāvīgi
1 ha
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Pielikums Nr. 5
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī
1. Zemkopības ministrija:
SASKAŅOTS:										
ZM Valsts sekretāre
2017. gada 16. janvāri Nr. 4.1-9/98/2017
		
_____________________
									
(amats, paraksts)
2. Valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” BIOR”:
SASKAŅOTS:		
				
“BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs
2017. gada 18. janvāri Nr. 17-3/17
		
_____________________
								
(amats, paraksts)
3. Valsts vides dienests:
SASKAŅOTS:		

			

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktore

2017. gada 3. janvāri Nr. 5.4.-11/3
		
									

_____________________
(amats, paraksts)

4. Saldus novada pašvaldība:
SASKAŅOTS: 							
2017. gada 30. martā 					
		
									

Saldus novada domes priekšsēdētāja
_____________________
(amats, paraksts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem “Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”)
Īss projekta satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

1. Saldus novada Zaņas pagasta Zaņas dzirnavu dīķī tiek noteikta amatierzvejas tiesību
izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm);
2. organizēt un veikt licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī pilnvarota Biedrība “Zaņas
makšķernieku klubs”.
Nepieciešama uzraudzība un kontrole zivju resursu nozvejā un uzskaitē, un vienlaicīgi rūpēties
par plānotu zivju resursu pavairošanu.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Zaņas pagasta pārvalde un Biedrība “Zaņas makšķernieku klubs”,
noteikumi apspriesti un izskatīti Līdzsvarotās attīstības un autoceļa fonda komisijā, atbalstīti
Teritoriālā komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētāja 									
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Grozījums Saldus novada
domes 2011. gada 11. augusta
saistošos noteikumos Nr. 16
“Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada
23. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 6.§).
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 1. daļas 1. punktu, 3. punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un
21. panta 14. punkta e) apakšpunktu un 16. punktu.
Izdarīt Saldus novada domes 2011. gada 11. augusta
saistošos noteikumos Nr. 16 “Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”” šādu grozījumu:
svītrot 102. punktu.
Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem Nr. 40 “Par grozījumiem
2011. gada 11. augusta saistošos noteikumos Nr. 16
“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””)
No saistošiem noteikumiem tiek
izslēgtas prasības, kas noteica
šķidro sadzīves atkritumu radītāju,
Īss projekta satura
kuri
izmanto
decentralizētu
izklāsts
kanalizācija sistēmu Saldus novada apdzīvotu vietu teritorijās,
kā neatbilstoši jaunākajām likumu
normu prasībām.
Turpmāk tiesisko regulējumu noProjekta
teiks citi pašvaldības saistošie
nepieciešamības
noteikumi, kuri regulēs ūdens
pamatojums
saimniecības apgādes kārtību
pašvaldībā.
Plānotā projekta
Grozījumi Saistošos noteikuietekme uz
mos pašvaldības plānoto budžetu
pašvaldības budžetu neietekmē.
Uzņēmējdarbības
Uzņēmējiem būs jāpārkārtojas,
vide pašvaldības
atbilstoši jaunajiem nosacījumiem.
teritorijā
Administratīvās
Jautājums izskatīts Līdzsvarotas
procedūras un
attīstības un autoceļu fonda
konsultācijas ar
komisijā un atbalstīts domes
privātpersonām
Teritoriālā komitejā.
Saldus novada domes priekšsēdētāja

I. Rassa ●

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS
Izraēlas vēstniece
Latvijā Lironne
Bar-Sadeha
apmeklēja Saldu

izpilddirektora vietnieci Sarmīti
Ozoliņu, kur iepazinās ar Saldus novada pašvaldības struktūru, darbu,
kā arī pārrunāja aktuālos jautājumus
pašvaldībā.

20. martā Saldū vizītē bija iera
dusies Izraēlas vēstniece Latvijā
Lironne Bar-Sadeha.

Pēc tam vēstniece devās apskatīt
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēku,
tikās ar skolu direktoriem – Artūru
Maculēviču un Vēsmu Krūmiņu,
lai pārrunātu iespējamo sadarbību
nākotnē.

Vizītes laikā vēstniece apmeklēja
Saldus vidusskolu, kur tikās ar
10.-11. klases audzēkņiem. L. BarSadeha aizraujoši stāstīja par Izraēlu,
salīdzināja to ar Latviju.
Vēlāk vēstniece Saldus novada
pašvaldībā tikās ar Saldus novada
domes priekšsēdētāju Indru Rassu,
domes priekšsēdētājas vietnieku
Didzi Konuševski un pašvaldības

Pēc tam tika apmeklēts uzņēmums
SIA “Saldus Maiznieks”, kur Izraēlas
vēstniece Latvijā L. Bar-Sadeha varēja
aplūkot viena no latviskākā produkta – maizes – tapšanas procesu. Vizītes
noslēgumā vēstniece apmeklēja J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeju, kur iepazinās ar Saldus

pilsētas vēsturi, kā arī apmeklēja sinagogas ēkas vietu.
Izsakām pateicību Saldus vidus
skolas direktorei Ingai Mankus un
pārējam skolas kolektīvam, Saldus
mākslas skolas direktorei Vēsmai
Krūmiņai, Saldus mūzikas skolas direktoram Arturam Maculevičam, SIA
“Saldus Maiznieks” vadītājam Raivo
Blumbergam, J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja direktorei Agritai Ozoliņai un vecākajai
speciālistei vēstures jautājumos Ilzei
Harunai par veiksmīgu vizītes norisi!

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●
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Notika ārstu labdarības akcijas “Dzīvo vesels” noslēguma
pasākums
ierosināja un atveda uz Saldu. Iepriekš
šāda akcija notikusi Jēkabpilī. Visas
iesaistītās puses ir pārliecinātas: “Akcija būs arī nākamajā gadā!”.
31. marta pēcpusdienā notika
ārstu labdarības akcijas “Dzīvo
vesels” noslēguma pasākums, kurā
pateicās ārstiem, medmāsām un
citam medicīnas personālam, kā
arī sponsoriem par atbalstu akcijas
norisē.

Akcijas “Dzīvo vesels” laikā no
23. līdz 25. martam tika konsultēti
127 pacienti Saldus medicīnas centrā,
99 pacienti pansionātos Lutriņos un
Remtē, veiktas 14 blokādes, kā arī
12 operācijas un 12 ultrasonoskopijas
izmeklējumi.

Saldus novada domes Atzinības
rakstu par atbalstu un ieguldīto darbu
Visiem iesaistītajiem mediķiem lielu akcijas “Dzīvo vesels” norisē Saldū no
paldies par piedalīšanos akcijā teica 23. līdz 25. martam saņēma: Kaspars
Saldus novada domes priekšsēdētāja Ūdris, Viktors Jermolajevs, Dmitrijs
Indra Rassa. SIA “Saldus medicīnas Kirejevs, Aldis Šperliņš, Anete Meincentrs” valdes priekšsēdētājs Inge- arte, Ligita Simsone, Jana Solskaja,
mars Harmsens visiem, kas piedalījās Zigrīda Zelle, Gaļina Jaunzeme, Āris
akcijā, pateicās par pozitīvajām un Graudiņš, Agnis Ļuļēns, Jana Vītola,
neaprakstāmajām emocijām, ko raisīja Velga Burova, Andra Zabarovska, Tatpacientu neskaitāmie “paldies”. Īpaši jana Zunda, Linda Kaminska, Gunita
I. Rassa un I. Harmsens pateicās Bērtule, Antra Sproģe, Ilze Līcīte,
dr. Kasparam Ūdrim, kas šo ideju Ināra Ozola, Kristīne Daktere, San-

dis Miļauskis, Astra Mankusa, Ingrīda
Kužniece, Aleksandrs Gluškovs, Ingemars Harmsens, Egija Indriksone, SIA
“Centrālā laboratorija”, SIA “Arbor
Medical korporācija”, SIA “Vizuālā
diagnostika” un SIA “Saldus zeme”.
Savukārt Saldus novada pašvaldības
Pateicības rakstus par finansiālu
atbalstu akcijai “Dzīvo vesels”
saņēma SIA “Griezes Lejnieki”, SIA
“JUM Transports”, AS “Būvmateriālu
transports”, ZS “Mežalauki”, SIA
“AP Investīcijas”, SIA “Priede Saldus”, SIA “GR mēbeles”, SIA “Saldus ceļinieks”, Andis Krūmiņš, SIA
“V. Gaušis un partneri”, SIA “Saldus
ERGO LTD” un Jānis Bertrāns.
Par muzikālo atmosfēru akcijas
noslēgumā parūpējās Saldus akordeonistu ansambļa “Akords” trio.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES
Bibliotēka aicina dalīties atmiņu stāstos par
rokfestivālu “SALDUS SAULE”

Saldus pilsētas bibliotēkā tiek
atlasīta, izvērtēta un komplektēta
informācija
par
vienu
no
nozīmīgākajiem notikumiem Saldus
novada mūzikas dzīvē – rokfestivālu
“Saldus saule”.
Atzīmējot
festivāla
“Saldus
saule” 30 gadu jubileju, tiek veidota
novadpētniecības izstāde. Kā atzīst
festivāla organizatori – pasākuma
vēsture līdz šim ir maz apzināta un
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nav apkopota. Ikgadējais rokmūzikas
festivāls “Saldus saule” tiek veltīts
saldenieka Ērika Ķiģeļa (1955-1985)
piemiņai. Tas kalpo kā savdabīga Saldus pilsētas un arī Kurzemes reģiona
vizītkarte, un uzskatāms par valsts
nozīmes kultūras pasākumu. Patiesi
un tieši to pamato dziesmas “Saldus
saule” vārdu autora, novadnieka Māra
Čaklā (1940-2003) dēls – Ingmārs
Čaklais:
“Festivāls “Saldus Saule” ir
tradīcija un simbols. Laiks iet un
publika mainās, taču “Saldus Saule”
nemainās, un, ja festivāls arī turpmāk
spēs apvienot latviešu roka leģendas,
tad šī tradīcija turpināsies un mūzika

skanēs. Skatītāji mīl leģendas un tauta savus varoņus! Bibliotēka aicina
atsaukties aculieciniekus, dalīties
pieredzē un atmiņās. Priecāsimies par
jebkura veida sniegto un dokumentēto
informāciju (pasākumu programmas, fotogrāfijas, biļetes, afišas u.c.)
saistībā ar mūzikas rokfestivālu.
Lūgums materiālus piedāvāt Saldus
pilsētas bibliotēkā – novadpētniecības
speciālistiem vai nosūtot uz e-pasta
adresi: santa.svalbe@saldus.lv, kon
takttālrunis: 63824908 (materiālu
oriģināli tiks atdoti īpašniekiem).
Santa Švalbe, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliogrāfe●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Marts Nīgrandes
dienas centrā
Straujiem soļiem tuvojas pavasa
ris. To jūtam ne tikai dabā, bet arī
mūsu darbošanās ir kļuvusi raitāka,
darbi košāki un dziesma skaļāka.
“Mēs tikāmies martā, kad pūpoli zied,
Un tīrumā artā vējš dzied…”
Ar šo dziesmu, kas kļuvusi par
pasākuma himnu, 10. martā tika
sākts pārnovadu senioru pasākums
“Mēs tikāmies martā”. Uz pasākumu
pulcējās vairāk nekā 130 senioru
no tuviem un tālākiem pagastiem.
Pasākums tika organizēts kopā ar
Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras
darba organizatori Ligitu Ķieni.
Senioru pasākums iesākās ar kopīgu
koncertu, kur katrs, kas vēlējās, varēja

iepriecināt ar kādu dziesmu vai jautru
dejas soli, bet tālāk ballīte turpinājās
Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras
nama disko zālē. Paldies Edītei Irbei
par pasākuma vadīšanu un puišiem no
grupas “Sapņu pietura” par lustīgām
dziesmām, kas raitā deju solī aicināja
ne vienu vien senioru.
Dienas centrā aktīvi darbojās
rokdarbnieces, kas kopā ar Nīgrandes
ev. Luteriskās baznīcas draudzes
pārstāvēm gatavo dāvanas draugiem no Dānijas. No tamborētiem
kvadrātiņiem tika darinātas zeķes,
cimdi un somas. Ar saviem rokdarbiem piedalāmies arī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā izveidotajā
rokdarbu izstādē. 8. martā dienas
centrā tika gatavoti zefīri. Tika izmantotas dažādas receptes, pieredze
un drosme pamēģināt. Zefīri sanāca

ļoti garšīgi. 15. un 22. martā aktīva
dienas centra apmeklētāja Evita Silniece mācīja veidot putniņus no dzijas. Ikviens varēja pielikt savu izdomu
un pagatavot ļoti krāšņus putniņus.
Savukārt bērnus dienas centrā
piesaistīja jaunās galda spēles, kuras
ieguvām pateicoties labdariem, kas
rallija laikā tās saziedoja. Īpaši daudz
bērnu bija skolas brīvlaika nedēļā.
Bija prieks redzēt aizrautību bērnu
acīs, tādēļ mīļš paldies ziedotājiem.
Tāpat kā līdz šim, ir pieejami pakal
pojumi – veļas mazgāšana un dušas
izmantošana. Turpinās arī psiholoģes
Kristīnes Šķērstiņas konsultācijas
sociālā dienesta klientiem.
Laila Viežauska, Nīgrandes dienas
centra aprūpētāja●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Noslēdzies Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra realizētais
projekts “Portrets tuvplānā (4)”
Noslēdzies Kursīšu bibliotēkasinformācijas
centra
realizētais
projekts “Portrets tuvplānā (4)”,
kuru finansiāli atbalstīja Valsts
Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Pro
jekts tika atbalstīts ar 700 eiro lielu
līdzfinansējumu.
Projekta laikā notikuši seši
pasākumi-literāras
tikšanās
ar
latviešu literātiem – Māri Bērziņu,
Jāni Lejiņu, TV režisori Virdžīniju
Lejiņu, dzejnieku Andri Akmentiņu,
jauniešu fantāzijas literatūras rakstnieci, tulkotāju Lauru Dreiži, bērnu
literātiem Juri Zvirgzdiņu un Luīzi
Pastori. Pasākumi Kursīšu bibliotēkāinformācijas centrā un pamatskolā
pulcējuši 131 cilvēka lielu auditoriju – gan pieaugušos, gan bērnus no
Kursīšu, Gaiķu pagastiem un Saldus pilsētas. Aktivitātes un tikšanās
tradicionāli notika gan pagasta
bibliotēkā, gan Kursīšu pamatskolā.

Lai iepazītu literātu radošo darbu un personību, tika izliktas sešas
literatūras un materiālu izstādes,
kas tapušas, sadarbojoties ar Saldus
pilsētas bibliotēku un apkārtējām
kaimiņu pagastu bibliotēkām, jo tajās
varēja aplūkot arī Saldus novada
bibliotēkās pieejamos autoru darbus, kas izraisīja patiesu interesi no
lietotāju puses.
Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar
kultūras darba organizatori un skolas
bibliotēku izstrādāja un VKKF 1.
projektu konkursā iesniedza divus
projekta pieteikumus – “Lasītprieks:
pirmskola un sākumskola” un “Portrets tuvplānā (4)”. Pēdējais no tiem
guvis atbalstu 800 eiro apmērā.
Projekta mērķis ir, organizējot
pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi
par latviešu literatūru un literātiem un

dažādot kultūrvidi un norises pagastā.
Projekta laikā no 2017. gada marta
līdz 2017. gada novembrim reizi
mēnesī tiks organizētas tikšanās ar
latviešu literātiem Kursīšu bibliotēkā
un Kursīšu pamatskolā. Plānotas
tikšanās ar rakstniekiem Ingu Ābeli,
Arno Jundzi, bērnu grāmatu autori
Eviju Gulbi, rakstnieci Ingunu Baueri, dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili,
rakstnieci Maiju Krekli, rakstnieci,
žurnālisti Līgu Blauu.
Projekta
“Portrets
tuvplānā”
iepriekšējās četrās kārtās kopš 2011.
gada notikušas tikšanās ar 21 Latvijā
zināmu autoru un no VKKF piesaistīts
2235 eiro liels finansējums. Projekta
aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta
pārvalde, bibliotēka un pamatskola.
Mārtiņš Lagzdons,
projekta vadītājs●
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AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
Skrundas kultūras namā notika Brocēnu, Saldus un Skrundas
novadu/pilsētu vokālo ansambļu skate
11. martā Skrundas kultūras namā notika Brocēnu,
Saldus un Skrundas novadu/pilsētu vokālo ansambļu
skate.
Skates mērķi ir sekmēt vokālo ansambļu muzicēšanas
tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu
kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt katra vokālā
ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības
izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir
nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas
sastāvdaļa. Katrs ansamblis skatē izpildīja vienu latviešu
tautasdziesmas apdari un vienu brīvas izvēles dziesmu.
Īpaši uzteicami ir kolektīvi, kuriem piedalīšanās skatē ir
jauna un nebijusi pieredze – ansambļiem “Lira”, “Živica”
un “Gamma”.
Kolektīvu sniegumu vērtēja Māra Marnauza, Ilze Valce
un Jānis Zirnis.
Rezultāti:
Senioru vokālo ansambļu kategorija

ansamblis “Ceklis”, vadītāja Sanita Zālīte – 2. pakāpe
(38,5 punkti).
• Vadakstes pagasta jauktais vokālais ansamblis “Divi
krasti”, vadītāja Iveta Logina – 2. pakāpe (36 punkti).
Sieviešu vokālo ansambļu kategorija
• Saldus pagasta Druvas kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis “Druvas tonis”, vadītāja Dina Zariņa –
1. pakāpe (44,84 punkti).
• Ezeres pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis
“Alianse”, vadītājs Jānis Narkevics – 1. pakāpe (43,84
punkti).
• Zirņu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Puķuzirnis”,
vadītāja Sarmīte Pavilaite – 1. pakāpe (40,33 punkti).
• Jaunauces pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Tomēr”,
vadītāja Ingrīda Petrauska – 2. pakāpe (39,5 punkti).
• Nīgrandes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Kvinta”,
vadītāja Gracija Blumberga – 2. pakāpe (39,5 punkti).

• Saldus p/a “Saldus TIKS centrs” krievu kopienas
ansamblis “Lira”, vadītājs Fjodors Krupenkins –
3. pakāpe (34,83 punkti).

• Saldus p/a “Saldus TIKS centrs” slāvu tautu ansam
blis “Živica”, vadītāja Ilze Gromova – 2. pakāpe (38,33
punkti).

• Vadakstes pagasta senioru vokālais ansamblis “No sirds
uz sirdi”, vadītāja Marita Kudiņa – 3. pakāpe (31,33
punkti).

• Zaņas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā”,
vadītāja Elvīra Luce – 2. pakāpe (38,33 punkti).

Jaukto vokālo ansambļu kategorija
• Saldus jauniešu vokālā grupa, vadītāja Agnese Stepanova – 1. pakāpe (44 punkti).
• Lutriņu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Gamma”,
vadītāja Anete Siltāne – 1. pakāpe (43,17 punkti).

• Zvārdes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Druve”,
vadītājs Rolands Kleinbergs – 2. pakāpe (38 punkti).
Ansamblis uzstājās Ventspils novada skatē Tārgalē.
• Pampāļu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstis”,
vadītāja Iveta Logina – 2. pakāpe (37,17 punkti).

• Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama jauktais vokālais

Saldus novada
jauktajam korim
“Saldava” 45 gadu
jubileja
11. martā Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu akustiskajā
koncertzālē izskanēja brīnišķīgs Sal
dus novada jauktā kora “Saldava” 45
gadu jubilejas koncerts.
Pilna skatītāju zāle, emocijas un
sirsnīga atmosfēra raksturo skaisto
pasākumu. Kolektīvs ieņem stabilu

26

un nozīmīgu vietu kultūras dzīvē,
aktīvi popularizējot un attīstot kora
muzicēšanas tradīcijas Saldus novadā,
Latvijā un ārzemēs.
Koris “Saldava” tika apbalvots ar
Latvijas Nacionālā kultūras centra
Goda rakstu. Kora diriģente Itana
Lipšāne, kora ilggadēja dziedātāja
un koncertmeistare Vita Ramate un
ilggadēja dziedātāja un bijusī kora prezidente Ilze Vītoliņa saņēma Latvijas
Nacionālā kultūras centra Atzinības
rakstu.

Zaiga Vēja, p/a “Saldus TIKS centrs”
kultūras projektu vadītāja●
Saldus novada domes Atzinības
raksti tika pasniegti ilggadējām
dalībniecēm Daigai Barančanei,
Rudītei Muraševai, Ilzei Rugājai un
kora prezidentam Aigaram Danenbergsonam.
Paldies visiem kora bijušajiem
un esošajiem dziedātājiem un
diriģentiem! Lai gandarījums no
paveiktā un daudz radošu notikumu
arī turpmāk!
Zaiga Vēja, p/a “Saldus TIKS
centrs” kultūras projektu vadītāja●

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2017. gada APRĪLIS

Notika Saldus koru apriņķa skate

26. martā Saldus Bērnu un
jaunatnes centrā notika Saldus koru
apriņķa skate.

Skates mērķi ir apzināt XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku dalībniekus un koru
dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo
sastāvu. Skate ir nozīmīgs solis ceļā
uz Dziesmu svētku noslēguma koncerta modelēšanas koncertu Talsos,
kurš notiks 27. maijā un Latvijas
Senioru koru svētkiem 18. jūnijā
Siguldā.
Skate iesākās ar jauktā un vīru koru
kopkori, kurš piepulcēja arī jauniešu
korus – Brocēnu novada Kultūras un
izglītības centra jauniešu kori “Sonate”
un Saldus Bērnu un jaunatnes centra
jauniešu kori “Ameno”. Abi jauniešu
kori ir pieteikušies dalībai Dziesmu
svētkos un piedalīsies Valsts Izglītības
satura centra organizētajā koru skatē,
izpildot papildus izlozes skaņdarbu no
Dziesmu svētku noslēguma koncerta
repertuāra. Kopkori diriģēja Saldus

Ezeres pagastā
Ezeres pirmsskolas izglītības grupas ir iesaistījušās Saldus novada
pašvaldības un Izglītības pārvaldes
atbalstītā ideju īstenošanas projektā.
Ideju realizācijas laiks no 14.03.2017.
līdz 30.11.2017. Projekta laikā tiks
rīkoti tematiski pasākumi, būs iespēja
piedalīties semināros. Ezernieku
devīze “Apkārt skatos acīm platām –
visa pasaule brīnumu pilna”.
Ezeres pagasta sportisti tika
sumināti pierobežas sporta spēļu
“Dienvidi” pasākumā, kurš notika
Zaņā. Kopvērtējumā Ezeres sportisti
ieguva 2. vietu. Ezernieki var lepoties ar daudziem medaļu komplektiem: 1. vieta basketbolā vīriešiem;
1. vieta basketbolā sievietēm, 1. vieta
volejbolā vīriešiem; 1. vieta šaušanā.

un Dobeles koru apriņķa virsdiriģenti
Māra Marnauza un Jānis Zirnis.

Ieguldītais darbs ikmēneša koru
kopmēģinājumos
vainagojās
ar
atzinīgu vērtējumu no skates žūrijas
puses.
Mūsu novads ir viensno pirmajiem,
kurā šogad notika koru skate, tādēļ
kolektīviem nācās intensīvāk strādāt
mēģinājumos, lai apgūtu repertuāru.
Kori skatē dziedāja trīs dziesmas –
divus izlozes skaņdarbus no Dziesmu
svētku noslēguma koncerta repertuāra
un vienu brīvas izvēles skaņdarbu
a cappella.
Kolektīvu sniegumu vērtēja Rīgas
pilsētas un Tukuma koru apriņķa
virsdiriģents
Romāns
Vanags,
Limbažu koru apriņķa virsdiriģents
Kaspars Ādamsons, komponists Rihards Dubra.

koris “Saldava” (A grupa), diriģente
Itana Lipšāne – I pakāpe (42,89
punkti);

• senioru koru grupā Novadnieku
pagasta senioru sieviešu koris
“Draudzība”, diriģents Rolands
Kleinbergs – I pakāpe (40,00 punkti);
• sieviešu koru grupā:
♦♦p/a “Saldus TIKS centrs” sieviešu
koris “Varavīksne”, diriģents Ivars
Krauze, kormeistare Aiva Pundiņa –
II pakāpe (38,89 punkti);
♦♦Ezeres pagasta sieviešu koris
“Kaprīze”, diriģente Indra Eisule – II
pakāpe (37,11 punkti);
♦♦Nīgrandes pagasta sieviešu koris
“Nīgrande”, diriģente Sanita Zālīte –
II pakāpe (35,00 punkti).

Žūrijas vērtējums:

Zaiga Vēja,
p/a “Saldus TIKS centrs”
kultūras projektu vadītāja●

• jaukto koru grupā Saldus novada
p/a “Saldus TIKS centrs” jauktais

PAGASTU AKTUALITĀTES
Ezeres sportisti kopā ieguvuši 58
medaļas. Kopvērtējumā ezerniekus no
pirmās vietas šķīra tika viens punkts.
Aktīvi turpinās novada čempionāts
florbolā. Ezeres florbolisti iekļuvuši
pusfinālā un krāj spēkus izšķirošajām
cīņām finālā.
Ezeres volejbolistes ar panākumiem
piedalījās Saldus novada atklātajā
volejbola čempionātā un izcīnīja 3.
vietu.

Kursīšu pagasts
10. martā Kursīšos viesojās projekta “Save@Work” īstenotāju komanda, lai izvērtētu Kursīšu pagasta
pārvaldes energokomandas darbu un
sasniegtos rezultātus, taupot enerģiju
un rūpējoties par klimata, darba
apstākļu uzlabošanu Kursīšu pa-

gasta pārvaldes ēkā. Kursīšu pagasta
pārvalde un tās ēka ir viena no trīs
Saldus novada pašvaldības iestādēm,
kuras 2016. gada martā uzsāka
dalību Energokomandu jeb enerģijas
taupīšanas sacensībās pašvaldību darbiniekiem projekta “Save@Work”
ietvaros (www.saveatwork.lv), kuru
līdzfinansē ES programma “Horizon 2020”. Projekta noslēgums un
rezultātu paziņošana paredzēta aprīļa
beigās.
11. martā Kursīšu pagasta sieviešu
vokālais
ansamblis
“Allegro”
(vadītāja Elvīra Luce) piedalījās
vokālo ansambļu skatē un ieguva 2.
pakāpes diplomu.
15. martā bibliotēkā viesojās
Rundāles novada bibliotekāri no
publiskajām un skolu bibliotēkām, lai
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iepazītu Kursīšu bibliotēkas darbu,
īstenotās aktivitātes un realizētos projektus, iepazītos ar telpām un darbību.
Viesus sagaidīja un par bibliotēku
pastāstīja Lasošais runcis. Šajā
dienā kolēģes viesojās arī Brocēnu
pašvaldības bibliotēkā un Nīgrandes
pagasta Kalnu bibliotēkā.
18. martā Kursīšu pagasta seniori
apmeklēja Rubas pagastu, lai kopīgi
lustētos ar senioriem no Rubas, Jaun
auces, Zaņas un Vītiņiem. Rubas
amatierkolektīvi bija sagatavojuši jaukus priekšnesumus, ballē par lustīgu
atmosfēru
rūpējas
akardeonistu
ansamblis“Akords” no Saldus.
21. martā ar ekskursiju tika
noslēgta “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2016” Kursīšos. Programmas
dalībnieki – lieli un mazi eksperti
– piedalījās ekskursijā uz Kapelleru namu un uzņēmumu SIA “Saldus Maiznieks” Saldū. Kapelleru
namā mūs sagaidīja Kapellera kundze un pastāstīja par nama vēsturi,
iepazīstināja ar apkārtnes senvārdiem
un priekšmetiem, atbildējām uz
jautājumiem par Saldus vēsturi,
iemēģinājām senās spēles, radošajā
darbnīcā katrs varēja meistarot Saldus simbolu – biti. Otra pietura
Saldū bija uzņēmums SIA “Saldus maiznieks”, kurā uzzinājām, kā
top maizīte, piedalījāmies kukulīšu
gatavošanā, iepazinām procesu un
degustējām produkciju. Noslēgumā
dalībnieki tika apbalvoti ar pateicības
rakstiem un piemiņas veltēm no
Kursīšu bibliotēkas un programmas
suvenīriem. Kopumā programmā
iesaistījās astoņi pieaugušie un
25 bērni un jaunieši. Programmu
organizēja Sanita Vītola, Sandra
Kilevica un Mārtiņš Lagzdons.
23.
martā
bibliotēkā
notika krustvārdu mīklu risināšanas
čempionāta 3. posma 7. kārta, kurai
uzticīgi desmit kursīšnieki. Šajā reizē
vienas stundas laikā bija jāatrisina
četras dažādas mīklas – zviedru,
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klasiskā, riņkvārdu mīkla un rozete.
25. martā Kursīšu pagastā pie
totalitārā režīma upuru piemiņas
plāksnes
notika
Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas brīdis –
svinīga ziedu nolikšana.
26. martā Kursīšos viesojās Druvas
amatierteātris un parādīja Jāņa Akuratera komēdiju “Vecie un jaunie”,
kuru iestudējusi režisore Ļuba
Kapteine. Izrāde bija kupli apmeklēta.
Visu martu bibliotēkā apskatāma
Saldus pilsētas bibliotēkas veidota
novadpētniecības izstāde “Saldus
literārā apvienība”, kura stāsta par
tās izveidi, darbību, redzamākajiem
pārstāvjiem. Izstādē apskatāmas
bibliotēkas veidotas planšetes un
materiālu k opas, grāmatas.

Aicinām atsaukties!
Aicinām atsaukties Kursīšu pagasta
esošos un bijušos iedzīvotājus, kuriem
varētu būt informācija, fotogrāfijas
par un ap “Audziru” fermu Kursīšos.
Aicinām dalīties atmiņās, fotogrāfijās,
cita veida materiālos par fermas
celšanas laiku, darbību, sasnie
gumiem, darbiniekiem, u.tml. Pastāsti
to bibliotēkas vadītājam Mārtiņam
Lagzdonam pa tālr. 63846680, e-pastu:
bibl.kursisi@saldus.lv vai personīgi
bibliotēkā. Materiāli nepieciešami
“Audziru” fermas vietas vēstures
apkopošanai!

Jaunauces pagastā
18. martā Jaunauces pagasta
pensionāri viesojās pie Rubas
pensionāriem, kur notika pasākums
“Pavasara ballīte”. Pasākums bija
labi apmeklēts un dalībniekiem ļoti
patika Saldus akordeonistu ansambļa
“Akords” uzstāšanās, kā arī Rubas
pašdarbības kolektīvu priekšnesums.
Skolas brīvlaikā Jaunauces pagasta bibliotēka rīkoja pasākumu
bērniem “Pavasara brīvlaiks ir klāt”,
kurā piedalījās arī Vadakstes pagasta

bērni. Bērni bija ļoti priecīgi, ka var
lietderīgi izmantot brīvo laiku un veikt
dažādas aktivitātes.
Jaunauces dienas centrs arī brīvlaika
nedēļā organizēja pasākumu bērniem
“Gaidām pavasari”. Tika gatavotas
papīra puķes. Bērni aktīvi darbojās
virtuvē un paši gatavoja dažādus
kulinārijas gardumus.

Lutriņu pagastā
Mēnesis iesākās ar amatierteātra
“Atvars” dzimšanas dienas svinībām,
uz kurām bija uzaicināti tuvāki
un tālāki kaimiņi. Tika svinēta arī
Valentīndiena, kuru vietējie atzīmēja
ar dejām un dzīvo mūziku.
Sērsnu mēnesis Lutriņos ir
iesācies ar bibliotēkas organizētiem
pasākumiem: 6. martā pie Lutriņu
Bērnu žūrijas dalībniekiem ciemos
atbrauca dzejniece Inese Zandere. I.
Zanderes grāmatiņa “Lupatiņu rīts”
bija iekļauta grāmatu izlasē, kuru bērni
ļoti augstu novērtēja. Jaunie lasītāji
dzejnieci mīļi dēvē par Lupatiņu
māmiņu.
Dzejniece atraktīvi izstāstīja par
grāmatas galvenajiem varoņiem –
Zeķīti, Cimdiņu, Lakatiņu un Spilvenu, kuri bija pat atbraukuši līdzi...
Dzejnieces somā savu uznācienu
gaidīja animācijas filmiņas “Kā
Lupatiņi precējās” varoņi. Interesanti,
ka par Lupatiņu priekiem un bēdām
lasa arī igauņu bērni, un grāmata ir pat
tulkota arābu valodā, kur to lasa no
otra gala!
Lutriņu pagasta bibliotēkai jau
izveidojusies tradīcija, noslēdzot
attiecīgā gada lasīšanas programmu
“Bērnu žūrija”, tās ekspertiem dota
iespēja tikties klātienē ar kādu lasītāko
grāmatu autoru. Tādas tikšanās bijušas
ar I. Samausku, M. Runguli, U. Au
sekli, A. Akmentiņu.
Nupat
bibliotēka
saņēmusi
pozitīvu apstiprinājumu no Valsts
Kultūrkapitāla
fonda
projek-

SALDUS NOVADA VĒSTIS
tam “Tabletes vietā – grāmata”
2. turpinājumam. Pagasta iedzīvo
tājiem būs iespēja literāros pasākumos
tikties ar bibliotēkā lasītākajiem autoriem Gunu Rozi, Ingunu Baueri un
Moniku Zīli.
Turpinot dažādos veidos apgūt
latviešu radošos darbus, 17. martā
lutriņniekiem bija iespēja uz kino
ekrāniem vērot pēdējā laika skaļāko
Latvijas mākslas filmu “Svingeri”.

Nīgrandes pagastā
Marts Kalnu kultūras namā aizvadīts
ar dziesmām, dejām un senu paziņu
sirsnīgu atkalsatikšanos, bez tam visu
mēnesi izstāžu zālē bija apskatāma
vietējo rokdarbnieču izstāde.
Pašā mēneša sākumā, 3. martā,
360 mazāku un lielāku dejotāju soļi
pierībināja Kalnu kultūras namu,
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolu
un BJC “Augšventa” izglītības un
kultūras iestāžu 5.-9. klašu tautas deju
kolektīvu pasākumā “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”. Deju kolektīvi
bija sabraukuši no visas Latvijas –
Ropažiem, Siguldas, Olaines, Ikšķiles,
Tīnūžiem,
Babītes,
Pāvilostas,
Pastendes, Augstkalnes, Vārmes,
Blīdenes, Lutriņiem, Druvas un Saldus, bet vistālāko ceļu bija mērojis
Daugavpils Latviešu kultūras centra
BDK “Pienupīte”. No rīta dalībnieki
tika iepazīstināti ar Kalnu ciematu
un piedalījās sportiskās aktivitātēs,
bet vakarā uz lielās zāles skatuves
priecēja ar raitu deju soli.
9. martā uz savu ikgadējo deju
pasākumu Kalnu kultūras nama disko
zālē pulcējās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas vecāko klašu skolēni.
Žūrijai un skatītājiem tika demonstrēts
elegants valsis, nerātnas tautas dejas
un atraktīvi brīvā stila priekšnesumi.
Prieks par talantīgajiem skolēniem,
pārdomātajiem priekšnesumiem un
tērpiem, bet, jo īpaši, par skolēnu
uzdrīkstēšanos, jo daudzi publikas
priekšā ar deju uzstājās pirmo reizi.
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10. martā devīto reizi tuvākus
un tālākus viesus uz pārnovadu
pensionāru saietu “Mēs tikāmies
martā” aicināja Kalnu kultūras
nams sadarbībā ar Nīgrandes pagasta
sociālajiem
darbiniekiem.
Šogad uz saietu bija ieradušies viesi
no Kalētiem, Priekules, Vaiņodes,
Auces, Novadniekiem, Pampāļiem un
Zaņas, kā arī mūsu pagasta seniori.
Sirsnīgā atmosfērā, dziedot, dejojot un lustējoties, laiks aizskrēja vēja
spārniem.
12. martā pilnu Kalnu kultūras
nama lielo zāli pulcēja Māras Zālītes
teātra dziesmu koncerts “Sapnis un
mīlestība”, ko piedāvāja p/a “Saldus TIKS centrs” sadarbībā ar Kalnu
kultūras namu. Koncertuzvedumā
skanēja pazīstamas un iemīļotas
dziesmas no izrādēm “Meža gulbji”, “Sfinksa”, “Tobago”, “Kaupēn,
mans mīļais”, rokoperas “Lāčplēsis”
populāro dziedātāju Andra Ērgļa, Normunda Rutuļa, Daiņa Skuteļa, Antras
Stafeckas un Anmary izpildījumā.
Kalnu kultūras nama amatier
mākslas kolektīviem marts ir laiks,
kad skatēs žūrijai un skatītājiem tiek
demonstrēts gada laikā apgūtais.
11. martā uz vokālo ansambļu skati
Skrundā devās sieviešu ansamblis
“Kvinta” Gracijas Blumbergas vadībā
un jauktais ansamblis “Ceklis” Sanitas Zālītes vadībā. Abi ansambļi
ieguva 2. pakāpi. 26. martā uz skati
Saldū pošas sieviešu koris “Nīgrande”
Sanitas Zālītes vadībā. Gatavojoties skatei un nākošgad gaidāmajiem
Dziesmu svētkiem, ir apgūtas ne tikai
jaunas un sarežģītas dziesmas, bet arī
iegādāti jauni – Nīgrandes pagasta –
tautastērpi, kas pirmo reizi tiks uzvilkti tieši skatē.

Vadakstes pagastā
18. martā Vadakstes tautas namā notika sievietēm veltīts pasākums marta
svētkos. Pasākuma laikā ar skaistām
melodijām iepriecināja Saldus akor-

deonistu ansamblis “Akords”, jautrus teatrālus piedzīvojumus izrādīja
Vadakstes teātris. Liels paldies
māksliniekiem par jauko vakaru.
Izsakām lielu pateicību pasākuma
atbalstītājiem – z/s “Ābelītes”, z/s
“Strīdiņi”, z/s “Birzes” un Vadakstes
veikala “Monēta” īpašniekiem.
26. martā Vadakstes tautas namā
viesojās Šķēdes Dailas teātris ar
komēdiju “Traks numurs”.
Vadakstes pagasta bibliotēkas un
dienas centra darbinieki bija sarūpējuši
brīvdienu aktivitātes bērniem visas
nedēļas garumā. 13. martā Jaunauces
bērni viesojās Vadakstes bibliotēkā un
dienas centrā. Sākumā tika izspēlēta
pasaku spēle. Pēc tam no papīra
kopīgi gatavojām Lieldienu grozu un
hiacintes ziedu. Savukārt, 14. martā
Vadakstes bērni ar bibliotēkas vadītāju
viesojās Jaunauces bibliotēkā, kur
no papīra tika gatavoti lietussargi un
pavasara vēstneši – putni. Pārējās
brīvlaika dienas tika pavadītas dienas
centrā, kur kopā tika spēlētas dažādas
galda spēles un cepti kārumi.

Zaņas pagastā
26. februārī Vaiņodes lidlaukā
norisinājās “EVE Ziemas kauss 2017”
4. posma sacensības autosportā, kurās
FWD klasē Zaņas autobraucēji izcīnīja
sekojošas vietas: 5. vieta – Sergejam
Vereteļņikam, 6. vieta – Ivo Līcim, 7.
vieta – Mārtiņam Circenim. FWD/R
klasē: 2. vieta – I. Līcim, 4. vieta – S.
Vereteļņikam, 5. vieta – M. Circenim.
4. martā norisinājās starppagastu
sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma
pasākums, kurā apbalvoja labākos
sportistus un pagastus. Šogad starppagastu sporta spēlēs pirmo vietu
izcīnīja Zaņas pagasts, kas ar nelielu
punktu pārsvaru uzvarēja otrās vietas
ieguvēju – Ezeres pagastu. Trešo vietu
izcīnīja Nīgrandes pagasts.
12. martā Rudē notika “EVE
Ziemas kauss 2017” 5. posms, kurās
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FWD klasē M. Circenim – 6. vieta, S. Vereteļņikam – 7. vieta, I.
Līcim – 9. vieta, Mārim Lapšānam –
13. vieta. FWD/R klasē 4. vieta – S.
Vereteļņikam, 5. vieta – I. Līcim,
6. vieta – M. Circenim, 7. vieta – M.
Lapšānam. Kopvērtējumā FWD klasē
4. vieta – S. Vereteļņikam, 5. vieta –
M. Circenim, 7. vieta – I. Līcim.
FWD/R klasē kopvērtējumā 1. vietā –
S. Vereteļņiks, 2. vietā – I. Līcis,
4. vietā – M. Circenis.
18. martā Saldū notika Rozentāla
skriešanas svētki, kurās vairāki
“Virāža-Z” sportisti sekmīgi veica
2 km un 5 km distances.
18. martā Ventspilī norisinājās Latvijas čempionāts un Latvijas kausa
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izcīņa virves vilkšanā telpās, kurās
Saldus virves vilkšanas komandas
dažādās svara un vecuma grupās
kopumā izcīnīja četras 1. vietas, vie
nu 2. vietu un vienu 3. vietu. Saldus
virves vilkšanas komandās startēja arī
četri zaņenieki: Kristaps Peterlevics,
Māris Mažrims, Kristaps Mažrims un
Māris Everss.
Par augstajiem sasniegumiem pa
saules čempionātā, kurš norisinājās
Zviedrijā, Kristapam Peterlevicam un
Mārim Mažrimam tika piešķirts apbalvojums – Latvijas meistars (sporta)
virves vilkšanā.
25. martā Tukumā norisinājās Tukuma kausa izcīņa spēka divcīņā.
Sacensībās piedalījās arī zaņenieki –

Juris Meija, Dāvis Grīns un Rimants
Baumanis.

Zvārdes pagastā
10. martā Zvārdes pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Druve” devās
uz Ventspils novada Tārgales pamat
skolu, kur piedalījās ansambļu skatē.
Kolektīvs ieguva 2. pakāpes diplomu ar žūrijas vērtējums – 38 punkti.
Dalībnieces devās mājās ar patīkamu
sajūtu, jo vērtējums šogad ir augstāks.

Informāciju sagatavoja pagastu
kultūras darbu vadītāji, sporta darba
vadītāji, bibliotekāri un d ienas centru
darbinieki●

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Saldus novada Uzņēmēju gada balvas
8.04. plkst. 18.00
pasniegšana.
Ievas Sutugovas debijas albuma “Stāsti”
koncerttūre. Uz skatuves Ievu pavadīs
plašs mūziķu sastāvs. Koncerta īpašais
viesis – komponists Mārtiņš Brauns.
22.04. plkst. 19.00
Biļetes cena: 6.00 un 9.00 eiro. Biļetes
iespējams iegādāties Saldus TIKS centrs
kasē (Striķu ielā 3) un www.bilesuparadize.lv.
Grupas “The Sound Poets” akustiskais
koncerts “Joprojām”. Biļetes cena: 10, 12
23.04. plkst. 16.00 un 15 eiro. Biļetes iespējams iegādāties
Saldus TIKS centrs kasē (Striķu ielā 3)
un www.bilesuparadize.lv.
29.04. plkst. 11.00 Konkurss “Saldus novada cālis 2017”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Jolanda Suvorova un draugi šovā “91.5
minūtēs apkārt pasaulei”. Biļetes cena:
13.04. plkst. 19.00 7.00 un 8.00 eiro. Biļetes iespējams
iegādāties Saldus TIKS centrs kasē
(Striķu ielā 3) un www.bilesuparadize.lv.
Izrāde bērniem “Bruņinieks, kuram
sāpēja zobi”. Izrādes ilgums: 1h 20 min.
Biļešu cena: 3.00 un 4.00 eiro. Biļetes
19.04. plkst. 18.00
iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS
centra” kasē (Striķu ielā 3), kā arī stundu
pirms izrādes tās norises vietā.
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Blīdenes kultūras namā
21.04. plkst. 20.00

Saldus deju apriņķa kolektīvu skate. Ieeja
bez maksas.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Brocēnu kultūras un izglītības centrā
Lejaskurzemes mākslinieku festivāls.
Festivālā sevi parādīt ir aicināti Skrundas, Saldus un Brocēnu novadu mūziķi
un pasākumu vadītāji. Festivālam pie
teikties ir aicināta jebkurš mūziķis vai
vokāli instrumentālā apvienība, kura
uzskata sevi par kāzu/ballīšu/jubileju/
korporatīvo pasākumu grupas, kā arī
22.04. plkst. 18.00
jaunos mūziķus, kuri nebaidās kāpt uz
skatuves, izpildot latviešu mūziku. Tāpat
aicinām pieteikties pasākumu vadītājus,
kuri festivāla laikā izklaidēs publiku
ar savu programmu. Pasākumu rīko
Brocēnu novada KIC sadarbībā ar Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” un
Skrundas kultūras namu.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Lieldienu pasākums Kalpaka laukumā.
Uzstāsies TDA “Kursa”, bet pašus
mazākos apmeklētājus priecēs pasaku
16.04. plkst. 12.30
tēli Lieldienu rotaļās, dejas, izjāde ar zirgu un tradicionālās pavasara saulgriežu
izdarības. Visas aktivitātes bez maksas.
22.04.

Lielā talka Saldus novadā.

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā
Izstāde “Ražots Saldus novadā”.
Šī būs lieliska iespēja vienuviet iepazīties
ar Saldus novadā ražotajām precēm un
piedāvājumiem.
Būs ražotāju aktivitātes un tirgošanās, kā
arī plaša kultūras programma un pasākumi
8.04. plkst. 9.00
pašiem mazākajiem apmeklētājiem,
degustācijas, konsultācijas un Saldus novada uzņēmēju sarūpēto balvu izlozes.
Īpašie viesi: g rupa “MyRadiantU”.
Izstāde apmeklētājiem atvērta no plkst.
9.00 līdz 15.00. Ieeja bez maksas.
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ,
Avotu ielā 12a
Saldus mūzikas skolas 70 gadu jubilejas
30.04.
pasākums.
SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ,
Lielajā ielā 3b,
Saldus BJC JDK “Meduslāse” 10 gadu
7.04. plkst. 19.00
jubilejas koncerts.
Saldus BJC jauniešu kora “AMENO” un
13.04. plkst. 18.00
draugu koncerts “Kalniem pāri”.
Skolu, kultūras un interešu izglītības
26.04. plkst. 10.00
iestāžu deju kolektīvu skate.
SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKAS LIELAJĀ
ZĀLĒ, Avotu ielā 12
Komēdija “Silvija”. Komēdija par
mīlestību un ne tikai, par to, kā šodienas
pragmatisma vilnī saglabāt jūtu pilnību,
tuvību ar dabu un dzīves prieku. Izrādē
piedalās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte,
29.04. plkst. 17.00
Dace Makovska, Ivars Puga, Voldemārs
Šoriņš. Biļetes cena: 9.00 un 10.00 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē (Striķu ielā 3) un
www.bilesuparadize.lv.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde “Terra Mariana – Dievmātes
No 11.04. līdz
zeme” Latvijas Kristīgas akadēmijas ab14.05.
solventu, pasniedzēju un studentu darbi –
ikonas.
11.04. plkst. 17.00

Izstādes svinīga atklāšana. Īpašie viesi –
Latvijas Kristīgās akadēmijas pārstāvji.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Latvijas Amatniecības kameras meistares Melitas Mednes darbu izstāde
Līdz 15.04.
“Etnogrāfiskie
raksti
senāk
un
mūsdienās”.
Konkursa “Rozentāls manā pagastā”
1.04. – 29.04.
dalībnieka Jūlija Lekuža gleznu izstāde.
1.04. – 27.04.

Mākslinieces – Zvārdes pagasta vēstures
pētnieces Dzidras Lāces gleznu izstāde.

Saldus pamatskolas 2. klašu skolēnu
zīmējumu izstāde “Fantāzijas ziedi”.
Latvijas Mednieku savienības, Saldus un
21.04. – 3.05.
Brocēnu novadu mednieku Medību trofeju izstāde.
Stāstu vakars. Pedagogu stāsti, esošo un
11.04. plkst. 16.00
bijušo skolnieku stāsti.
Tikšanās ar veselīga dzīvesveida
21.04. plkst. 17.00
piekritēju Inesi Ziņģīti.
1.04. – 29.04

Cikla “Iepazīstam novada ļaudis!”
27.04. plkst. 14.00 12. pasākums. Tikšanās ar gleznotāju,
Zvārdes vēstures pētnieci Dzidru Lāci.
28.04. – 29.04.
Jauno grāmatu apskats.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
4.04. – 28.04.
izstāde “Mākslas dienas 2017”.
10.04. un 28.04.
Latvju danči kopā ar Saldus Danču klubu.
plkst. 19.00
JIC “ŠĶŪNIS” Lielajā ielā 3a
Viktorīna jauniešiem “Saldus” (komandā
26.04. no plkst.
četri cilvēki.) Pieteikties pa e-pastu:
16.00 līdz 18.00
jic.skunis@gmail.com.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā,
florbolā un futbolā Saldus novada sporta
zālēs.

Saldus novada un Rūtena kausa izcīņa
galda tenisā. Saldus tehnikuma sporta
zāle.
Orientēšanās diena Kalnsētas parkā
13.04. plkst. 10.00
visām vecuma grupām.
8.04. plkst. 10.00

13.04. no plkst.
16.00 līdz 18.00

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2017 pirmā kārta. Kalnsētas parkā.

15.04. plkst. 10.00

Atklātais novada čempionāts grieķuromiešu cīņā Saldus sporta kompleksā.

19.04. no plkst.
15.30 līdz 19.00

Skrējiens “Kalnsētas apļi 2017”.

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2017 otrā kārta O. Kalpaka piemiņas
vietā “Airītes”.
Pavasara krosa sacensības Kalnsētas
21.04. plkst. 10.00
parkā visām vecuma grupām.
26.04. no plkst.
Skrējiens “Kalnsētas apļi 2017”.
15.30 līdz 19.00
20.04. no plkst.
16.00 līdz 18.00

27.04. no plkst.
16.00 līdz 18.00
28.04. plkst. 10.00

1.04. – 26.04.

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2017 trešā kārta Brocēnu kartinga trasē.
Vieglatlētikas četrcīņa 2003.-2004. g. dz.
Saldus stadionā (6.-7. kl. gr.).
EZERES PAGASTĀ
Saldus pilsētas bibliotēkas novad
pētniecības izstāde “Vicinsku dzimta
Saldū” Ezeres bibliotēkā.
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Liepājas leļļu izrāde bērniem “Kā zvēri
10.04. plkst. 13.00 Pēterīti pārmācīja” Biļetes cena 1.50 eiro.
Ezeres kultūras namā.
Lieldienu lustes Ezeres kultūras namā –
16.04. plkst. 12.00 radošās darbnīcas, olu ripināšana, atrakcijas, Lieldienu kompozīciju izstāde.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Līdz 30.04

11.04. plkst. 18.00

17.04. plkst. 12.00

18.04. plkst. 19.00

20.04. plkst. 16.00
22.04 plkst. 19.00

Mārtiņa Lagzdona kolekcijas izstāde
“Par piemiņu no izrādes” – dažādu teātra
programmu kolekcija Kursīšu bibliotēkā.
Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā
“Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū”
Kursīšu bibliotēkā. J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja speciālistes
Ilzes Harunas lekcija-stāstījums.
Lieldienu jampadracis kopā ar dejotājiem
no Kursīšu VPDK “Kursītis”, Rubas
bērnu deju kolektīvu un Kursīšu bērnu
vokālo ansambli “Notiņas”. Kursīšu
estrādē vai Kursīšu Jaunajā zālē.
Pasākums “Baudīt dzīvi un grāmatas”
tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi
Kursīšu bibliotēkā. Pasākums notiek projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar
VKKF finansiālu atbalstu.
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta
3. posma 8. kārta Kursīšu bibliotēkā.
Teātra svētki Kursīšos kopā ar
amatierteātri “Kodols”, sieviešu vokālo
ansambli “Allegro” Kursīšu Jaunajā zālē.

Pasākums “Ceļojumu piezīmes – Kenija”,
29.04. plkst. 15.00 stāstos, fotogrāfijās dalīsies kursīšniece
Dace Spēlmane. Kursīšu bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ
8.04. plkst. 13.00

Koncerts “Cālis” Lutriņu klubā.

23.04. plkst. 15.00

Druvas amatierteātra izrāde “Vecie un
jaunie” Lutriņu klubā. Ieeja: 0.50 eiro.

28.04. plkst. 13.00

Senioru deju koncerts “Saldais medus
piliens” Lutriņu klubā.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
Visu mēnesi

Viļņa Dumpja privātkolekcija “Vaļas
prieks”. Novadnieku pagasta bibliotēkā.

Visu mēnesi

Ilzes Lāmas darbu izstāde “Ko gribu, to
daru”. Novadnieku pagasta bibliotēkā.

Visu mēnesi

Saldus pilsētas bibliotēkas veidotā izstāde
“Saldus vēstures pētnieki”. Novadnieku
pagasta bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

8.04. plkst. 9.00

Pampāļu
jauniešu
organizācijas
“RĀMIS” pārgājiens “Pa staltbrieža
pēdām”. Tikšanās pie kultūras nama.

16.04. plkst. 14.00

Pampāļu kultūras namā projekta “Kļūsim
krāsaināki!” noslēguma pasākums.

16.04. plkst. 14.30

Lieldienu pasākums (parkā vai kultūras
namā, atkarīgs no laika apstākļiem).

22.04. plkst. 11.00

Pasākums “Esmu par sakoptu Latviju!”.
Pulcēšanās pie kultūras nama.

Konkurss “Saldus novada Cālis” – mazo
30.04. plkst. 15.00 dziedātāju atlases kārta Pampāļu kultūras
namā.
RUBAS PAGASTĀ
16.04. plkst. 12.00 Lieldienu pasākums Rubas tautas namā.
22.04. plkst. 9.00
22.04. plkst. 19.00

Lielā talka. Pulcēšanās pie “Pagastmājas”.
Teātra svētki. Īpašais viesis – dramaturgs
Kārlis Anitens. Rubas kultūras namā.
SALDUS PAGASTĀ

Lieldienu pasākums “Oliņ, boliņ…”.
Folkloras kopa “Druvas Zemturi” aicina
uz sadziedāšanos, olu izstādi, šūpoļu
17.04. plkst. 12.00
pušķošanu un pantāga ēšanu. Līdzi jāņem
krāsainas olas ripināšanai un izstādei, kā
arī svaigas olas pantāga gatavošanai.
28.04. plkst. 14.00

Koncerts “Visa dzīve kā kāršu spēle”
Druvas dienas centrā. Ieeja bez maksas.

VADAKSTES PAGASTĀ

Lutriņu amatierteātra “Atvars” pirmizrāde
“Lauku gurķis” Lutriņu klubā.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Pasākums “Lieldienu sadancis” un balle
16.04. plkst. 19.00 ar grupu “Berkšupekši” Jaunauces tautas
namā.
NĪGRANDES PAGASTĀ

Lieldienu koncerts. Piedalās Lielauces
17.04. plkst. 13.00 vidējās paaudzes deju kolektīvs un Eiropas deju kopa. Vadakstes tautas namā.

Lieldienu pasākums “Ļipa
16.04. plkst. 11.00
Nīgrandes ciema centrā.

21.04. plkst. 10.30

29.04. plkst. 19.00

kust”.

Lieldienu pasākums “Ļipa kust”. Pie
16.04. plkst. 13.00
Kalnu kultūras nama.
9.03. – 30.04.
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Nīgrandes pagasta rokdarbnieču izstāde.
Kalnu kultūras nama izstāžu zālē.

Literārā pēcpusdiena pieaugušajiem
12.04. plkst. 13.00 “Saules pieskāriens K. Apškrūmas
dzejā”. Vadakstes pagasta bibliotēkā.
Sportiskas aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem Vadakstes pagasta bibliotēkā.
ZAŅAS PAGASTĀ
Lieldienas “Iešūpoju Lielu dienu”. Zaņas
17.04. plkst. 12.00 pagasta skolas dārzā, bet, ja laika apstākļi
būs slikti, tad Zaņas sporta angārā.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
ZIRŅU PAGASTS
Folkloras kopa “Zirņi” rīko zirņu sēšanas
talku Zirņos un aicina talciniekus.
Pulcēšanās pie Sabiedrisko aktivitāšu
centra Bērzu ielā 4. Notiks Zirņu sēšana,
9.04. plkst. 11.00 talkas zupas un citu zirņu brīnumu
baudīšana, dziesmu un zirņu stāstu talka.
Talcinieku pieteikšanās un sīkāka
informācija pa tālr.: 29775878; e-pasts:
sarma.upe@gmail.com.
Zirņu amatierteātra pirmizrāde Monikas
22.04. plkst. 14.00
Zīles lugai “Savedējs”.
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ZIRŅU PAGASTS
9.04. plkst. 12.00

Ziemas sporta
kultūras namā.

galda

spēles

Striķu

Lieldienu pasākums “Sportiskās olu
kaujas”. Sportiskas aktivitātes Striķu
16.04. plkst. 12.00
muižas parkā (sliktu laika apstākļu
gadījumā Striķu kultūras nama telpās).
22.04.
Visu mēnesi

Lielā talka.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja ceļojošā izstāde “Hercogs
Jēkabs” Zvārdes pagasta bibliotēkā.

SPORTA AKTUALITĀTES
Sumināja Saldus novada sportistus
par sasniegumiem 2016. gadā
18. martā Saldus Mūzikas
un Mākslas skolas akustiskajā
koncertzālē notika labāko Saldus
novada sportistu, treneru un sporta
darbinieku sumināšanas pasākums
“Sporta Zvaigzne 2016”.
Pasākumā tika pateikts paldies
cilvēkiem, kuri 2016. gadā ir nesavtīgi
strādājuši, lai novada vārds izskanētu
ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, Eiropā
un pasaulē. Piemiņas kausu par mūža
ieguldījumu sportā saņēma Arvīds
Brucis.
Ar priekšnesumiem sportistus
priecēja Aiva Pundiņa ar vokālo
studiju un džeza dziedātāja Kristīne
Prauliņa ar grupu.
Tika apbalvoti sportisti, kuriem ir
augsti sasniegumi pasaules un Eiropas
čempionātos:
• Edgars Bergs – Riodežaneiro paralimpisko spēļu lodes grūšanas
sacensībās izcīnīja bronzas medaļu
ar rezultātu 14,55 metri;
• Guntars Mankus – 1. vieta Pasaules
čempionātā rogainingā mix grupā;
• Uģis Žaļims – 3. vieta pasaules
kausa izcīņā divniekos kopvērtējumā
bobslejā;
• Gatis Zolmanis – 3. vieta ČZ pa
saules čempionātā;

• Nauris Pelsis – 5. vieta pasaules
Universitāšu čempionātā Lodzā,
2. vieta Eiropas čempionātā sporta
bridžā;
• Virves vilkšanas komanda “Saldus”
– 6. vieta Pasaules čempionātā MIX
grupā 600 kg: Laura Davidauska,
Liene Reisa, Sabīne Šterna, Anna
Andersone, Biruta Mažrima, Aleks
andrs Šalājevs, Andris Markavs,
Mārtiņš Vitte, Māris Mažrims, Kris
taps Peterlēvics, Rihards Briedis

• Undīne Ulmane – 2. vieta Baltijas
čempionātā Q dāmu klasē kvad
racikliem;
• Rūdolfs Zērnis – 2. vieta Baltijas
čempionātā orientēšanās sportā;
• Emīls Zērnis – 2. vieta Baltijas
čempionātā orientēšanās sportā;
• Karīna Klāra Miķelsone – 1. vieta
100 metru barjerskrējienā, 200 metru
skrējienā, 3. vieta Baltijas valstu
sacensībās;

• Raivis Zīrups – 17. vieta pasaules
čempionātā, 12. vieta Eiropas
čempionātā bobslejā četriniekos;

• Uvis Strazdiņš – 3. vieta kārtslēkšanā
Baltijas valstu sacensības, 1. vieta
U-16;

• Ronalds Rītiņš – 2. vieta Eiropas
čempionātā BMX;

• Kristiāns Dāvis Līcītis – 1. vieta
“Viljandi Bash” dirt, Simple session
qualification, uzstājies vairāk nekā
20 šovos;

• Niks Rožukalns – 2. vieta Eiropas
čempionātā BMX B-14grupā;
• Kristaps Vekša – 3. vieta Eiropas
čempionātā BMX EM (pro) grupā;
• Raivita Koreņika – 10. vieta Eiropas
čempionātā basketbolā U-16;
• Līga Velvere – 13. vieta pa
saules čempionātā telpās, 17. vieta Eiropas čempionātā, Latvijas
čempione vieglatlētikā 400 metru
barjerskrējienā.
Apbalvojumus saņēma sportisti,
kuriem ir augsti sasniegumi Baltijas
čempionātos:

• Karīna Beķere – 1. vieta džudo;
• Nelda Žentiņa – 1. vieta Wurth
Ziemas kauss Dāmu klasē;
• Oskars Zērnis – Latvijas čempions
orientēšanās sportā;
• Vladimirs Kaļmuks – Latvijas
čempions grieķu-romiešu cīņā;
• Raivo Dešins – 1. vieta svarcelšanā
U-14;
• Ivars Valtass – Latvijas čempions
orientēšanās sportā sprintā;
• Ilze Bruce – Latvijas čempione
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orientēšanās
distancēs;

sportā
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dažādās

Stengrevičs, Ģirts Stromčinskis,
Kristers Keninsbergs;

• Modris Žentiņš – 1. vieta supersprintā
2WD OPEN klasē, 333 Ziemas kauss
FWD klasē, Wurth Ziemas kauss
klase FWD Ziemas karalis;

• Eva Rozīte-Ņikitina – Latvijas
čempione klasiskajā volejbolā;

• Mudīte Šteina – Latvijas čempione
orientēšanās sportā stafetē;
• Varis Žentiņš – Latvijas čempions
supersprintā 2wd klasē;
• Silvija Penkule – Latvijas čempione
orientēšanās sportā stafetē;
• Monta Pareiza – Gada balvas
ieguvēja konkūrā junioriem;
• Uldis Brucis – Latvijas čempions
orientēšanās sportā stafetē;
• Līga Bitmane – Latvijas čempione
orientēšanās sportā maratonā;
• Andris Meļķerts – Latvijas čempions
orientēšanās sportā maratonā;
• Jauniešu virves vilcēju komanda –
Latvijas čempioni laukā un telpās –
Sandis Šterns; Kaspars Pļavnieks,
Mārtiņš Kalvāns, Kalvis Stepanovs,
Sandra Lūsiņa, Reinis Rozenbahs,
Madars Darkevics, Kristians Šancs;
• Helēna Šaule – Gada balvas ieguvēja
konkūrā ar 1. grupas ponijiem;
• Agris Vītoliņš – 1. vieta ziemas
peldēšanā 450 m distancē;
• Olga Žukoviča – 1. vieta ziemas
peldēšanā 50 m distancē;
• Inga Mankus – 1. vieta ziemas
peldēšanā 50 m distancē;
• Lakrosa
komanda
“Druvas
dinamīts” – Latvijas čempioni
lakrosā – Jurģis Pučka, Gatis Zeps,
Sandis Liekniņš, Māris Jansons,
Gints Gūtmanis, Edgars Reihlers,
Mareks Rubulis, Kaspars Siksna,
Kārlis Trankalis, Edgars Roma
novskis, Kristaps Liepa, Andis
Zīle, Edžus Dālmanis, Kristers
Kravinskis, Roberts Pučka, Agnis
Saulītis, Roberts Kravinskis, Ritvars
Vilks, Jurijs Mozžerikovs, Jēkabs

34

• Renāte Dambe – 1. vieta vieglatlētikā,
3. vieta Latvijas Olimpiādē stafetē;
• Līva Freimane – 3. vieta Latvijas
Olimpiādē stafetē;
• Laura Andersone – 3. vieta Latvijas
Olimpiādē stafetē;
• Reinis Pēteris Gonta – 1. vieta
svarcelšanā jauniešiem, 2. vieta Latvijas Olimpiādē;
• Svens Jānis Andžāns – 3. vieta Latvijas Olimpiādē svarcelšanā;
• Amanda Otto – Gada balvas ieguvēja
konkūrā ar 2. grupas ponijiem;
• Žanna Matvijuka – 3. vieta Latvijas
Olimpiādē svarcelšnā;
• Artūrs Brencis – Latvijas čempions
skijoringā;
• Aigars Aleksandrovs – FINSO lielmeistars novusā;

Pīternieks, Rendijs Feikners, Kārlis
Žunda, Kārlis Apsītis, Jānis Bāča,
Roberts Stumbris.
Pateicības saņēma sporta skolotāji,
kuri ar audzēkņiem piedalījušies Latvijas mēroga sacensībās: Inta Grinberga; Lāsma Rumpe; Aļģimants Pilec
kis; Sanita Stepanova; Irēna Vāce;
Uldis Eversons; Zigurds Zeps.
Tika sveikti sporta organizatori
par nesavtīgu darbu: Juris Kinstlers;
Jānis Pērkons; Kaspars Circenis; Ieva
Ģērmane; Inga Jurševska.
Tika Sumināti treneri: Raivo Tuka;
Jānis Andžāns; Pēteris Višņēvics;
Miks Puķītis; Andris Gonts; Igors
Miņenko; Mārtiņš Vitte; Andris Markavs; Mārīte Pinte; Gatis Baumanis;
Marina Dambe; Jurģis Pučka; Madars
Roga.
Pateicības saņēma arī biedrību
vadītāji un sacensību organizatori:
• Biedrība “Liesma” Juris Zilvers –
par aktīva dzīvesveida organizēšanu;

• Pēteris Līkums – Latvijas čempions
skijoringā;

• Orientēšanās klubs “Saldus” Oskars Zērnis – par dažādu sacensību
organizēšanu;

• Tīna Leite – Latvijas republikas
Nacionālā čempione ar 1. grupas
ponijiem;

• Biedrība “Akva Vitamīns” Agris
Vītoliņš, Kristaps Vaģelis – par aktīvu
darbu un sacensību organizēšanu;

• Roberts Zolmanis
čempions skijoringā;

Latvijas

• Jānis Ozoliņš – veterānu basketbols;

• Mārtiņš Antons – Latvijas čempions
skijoringā;

• Biedrība “EVE autosports” Iveta un
Gatis Krastiņi – par auto sacensību
organizēšanu;

• Linards Jasons – Latvijas čempions
mini bagiju ieskaitē;

• Vilnis Bents – par futbola čempionātu
organizēšanu;

• Raivis Zolmanis – Latvijas čempions
skijoringā, retro motokross 40+;

• Biedrība “Burbuļi” Liene Kulberga – par pasākumu organizēšanu uz
ūdeņiem;

–

• Mikus Neško – Latvijas čempions
skijoringā;
• Saldus novada basketbola izlase –
3. vieta Latvijas olimpiādē – Edgars Buiķis, Toms Celmiņš, Jānis
Līcītis, Salvis Mētra, Juris Patmalnieks, Roberts Šmīdriņš, Kaspars
Baumanis, Rolands Nārķis, Krists

• Juris Vinklers – par sacensību
organizēšanu šahā;
• Biedrība “Saldus motoklubs” Aidis
Herings – moto kluba vadītājs,
sacensību organizētājs;
• Biedrība “Ozolēni” Jānis Kalniņš –
BMX kluba vadītājs, sacensību
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organizētājs;
• Biedrība “Boksa klubs Saldus”
Ansis Pūce – par aktīva dzīvesveida
organizēšanu;
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• Sandra Plociņa , Dzintars Irbe – par
aktīva dzīvesveida organizēšanu;
• Biedrība “Atlēti” Dainis Polis –
par darbu ar jaunatni un sacensību
organizēšanu spēka sporta veidos;

• Volejbola klubs “Saldus” – Pauls
Ņikitins par volejbola atdzīvināšanu
novadā.
Elga Grota, p/a “Saldus TIKS
centrs” sporta darba vadītāja●

Saldū pavadīti Rozentāla skriešanas svētki
SIA “Kalna iela” (Isostar Latvija), AS “Ramirent Baltic”
un SIA “GB grupa” (pulsometrs.lv). Pasākumu rīkoja p/a
“Saldus TIKS centrs”.
Tiekamies Rozentāla skriešanas svētkos 2018!

18. martā vairāk nekā 1000 sportistu dažādās vecuma
grupās piedalījās otrajos Rozentāla skriešanas svētkos.

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

Paši mazākie skrējēji savus spēkus varēja pierādīt 400
vai 800 metru distancē, savukārt, jaunieši un pieaugušie
spēkiem mērojās 2, 5 un 10 kilometru distancēs. Šogad 2 kilometru tautas skrējienā startēja arī nūjotāji. Skrējiena distances vijās cauri Saldus pilsētas centram, ļaujot skrējējiem
paraudzīties uz Saldu Rozentāla acīm.
Laureātes absolūtajā vērtējumā sieviešu konkurencē:
1. vietā Kamile Vaidžiulyte, 2. vietā Anita Kažemāka,
3. vietā Inga Zālīte, 4. vietā Karīna Helmane-Soročenkova,
5. vietā Daiga Grickus, 5. vietā Irīna Štūla-Pankoka.
Laureāti absolūtajā vērtējumā vīriešu konkurencē: 1. vietā
Justinas Beržanskis, 2. vietā Jānis Višķers, 3. vietā Andris
Ronimoiss, 4. vietā Kristaps Bērziņš, 5. vietā Māris Ābele,
6. vietā Šarūnas Mockus.
Šis sporta pasākums – “Rozentāla skriešanas svētki” –
savu nosaukumu ieguvis par godu slavenajam latviešu vecmeistaram Janim Rozentālam.
Pasākuma organizatori izsaka pateicību visiem pasākuma
dalībniekiem, sponsoriem, atbalstītājiem un citiem darba
rūķiem par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā un
norisē!
Rozentāla skriešanas svētkus atbalstīja Saldus novada
pašvaldība, AS “Swedbank”, SIA “Sporta punkts Latvija”,
SIA “Saldus ceļinieks”, Saldus sporta skola, SIA “Science
in sport”, SIA “Cannelle Bakery”, SIA “66 North Baltic”, SIA “Kangen Ūdens Latvija”, SIA “Saldus pārtikas
kombināts”, SIA “Meduspils”, sporta biedrība “Liesma”,
orientēšanās klubs “Saldus”, Zemessardzes 45. kājinieku
batalions, Saldus rotas atbalsta punkts, SIA “ABV grupa”
(veikali “Kabata” un “Olē” Saldū), AS “Druva Food”,
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Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 78, 2017. gada. 7. APRĪLIS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” 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, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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