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Pagastu aktualitātes

> 2. lpp.

> 3. - 5. lpp.

> 5. - 17. lpp.

> 24. - 26. lpp.

Saldū notika Baltā galdauta svētki
dienu, izstāstīt Latvijas stāstu
un veidot nākotnes Latviju.

4. maija pusdienas laikā
Saldus sirdī – O. Kalpaka
laukumā – notika Baltā
galdauta svētki, kur ikviens
saldenieks, Saldus novadnieks un viesis tika aicināti
svētku noskaņā pavadīt
Latvijas Republikas Neat
karības deklarācijas paslu
dināšanas gadadienu.
Ikvienu sanākušo latviskā
un svinīgā noskaņā sveica
Kārlis Kazāks, kā arī Lauris
Valters un Māris Vitkus, kuri
bija sagatavojuši sirsnīgu
koncertu.
Šogad, tuvojoties Latvijas simtgadei, Saldus novada
pašvaldība aizsāka tradīciju
4. maijā svinēt Baltā galdauta svētkus par godu Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas
gadadienai  – vienai no
būtiskākajām pieturzīmēm
Latvijas simts gados.
Latvijas valsts simtgade
ir mūsu iespēja godam un
cienīgi, lepni un priecīgi
svinēt valsts simto dzimšanas

Baltā galdauta svētki ir
veids kā svinēt Latvijas otro
dzimšanas dienu – mūsu PAR
dienu, pieminot 1990. gada
4. maiju, kad Latvijas PSR
Augstākā padome pieņēma
deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjau
nošanu – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā
bija diena, kad izvēlējāmies
brīvību,
pateicām
PAR
grāmatām, kas drīkst būt
mūsu
grāmatplauktos,
PAR mūsu draugiem no
visas pasaules, PAR brīvai
informācijai, uzņēmīgumam
un patiesai līdzdalībai.

Kārlis Kazāks sniedz muzikālu sveicienu

Pasākumu atbalstīja Saldus novada pašvaldība, rīkoja
p/a “Saldus TIKS centrs”.
Maijs ir īpašs svētku
mēnesis, kas sācies ar
Baltā galdauta svētkiem,
turpināsies ar Saldus novada svētkiem maija vidū,
no 15. līdz 21. maijam, un
noslēgsies 30. un 31. maijā,
kad Saldus novada Ezeres
pagastā piestās projekta
“Apskrien Latviju” skrējiena
dalībnieki.
P/a “Saldus TIKS centrs”
kolektīvs●

Koncertē Lauris Valters un Māris Vitkus

“Baltā galdauta svētki” O. Kalpaka laukumā

2017. gada MAIJS

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Notika Saldus novada domes sēde

27. aprīlī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīts 51
lēmumprojekts.

• Deputāti nolēma, ka Saldus novada pašvaldība iestāsies biedrībā
“Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku
asociācija”, kā arī tika grozīts
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 9 “Par bērnu reģistrēšanas,
uzņemšanas
un
atskaitīšanas
kārtību Saldus novada pirmsskolas
izglītības iestādēs”.
• Nolēma piešķirt Saldus novada
domes apbalvojumu “Saldus novada
domes Goda raksts” Elgai Grotai
par nozīmīgu ieguldījumu novada
sporta dzīves attīstībā.
• Atbalstīja projekta “Jaņa Rozentāla
gleznas “Teika” virsrāmja un
gleznas restaurācija” iesniegumu Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammā
“Latvijas
valsts mežu” atbalsts kultūras
programmām reģionos.
• Atbalstīja Saldus pamatskolas projekta “Atklāj un mācies!” (vācu
valodā “Entdecke und lerne!”) pie
teikumu.
• Atbalstīja Saldus pamatskolas
projekta “R.M.I.V. – radošums,
mācīšanās, iedvesma un valoda”
(angļu valodā C.L.I.L. – Creativity,
Learning, Inspiration and Language) pieteikumu.

(bezatlīdzības lietošanā) biedrībai
“Mēs-Jaunaucei” nekustamā īpa
šuma “Jaunauces muiža”, Jaun
auces pagastā, Saldus novadā,
nedzīvojamās telpas – ovālo
kupolzāli 65,3 m2 platībā.

• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu
sešām Saldus novada biedrībām to
sabiedrisko aktivitāšu realizācijai.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
būvprojekta izstrādei Saldus vidus
skolas sporta laukuma pārbūvei un
aprīkošanai, kā arī Saldus pamat
skolas ēkas būvniecībai, Lielajā
ielā 31/35, un demontāžas projekta izstrādei Eiropas reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēta SAM
8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” ietvaros.
• Nolēma
ņemt
ilgtermiņa
kredītu būvprojekta izstrādei un
autoruzraudzībai Saldus vidus
skolas ēkas pārbūvei un Saldus
novada pašvaldības Striķu pamat
skolas skolas ēkas pārbūvei Eiropas reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēta SAM 8.1.2. “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” projekta “Saldus novada
pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”
ietvaros.

• Nolēma
nodot
atsavināšanai
pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus, kā arī apstiprināja
notikušo izsoļu rezultātus.

• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
būvprojekta
izstrādei
objektam “Brīvības, Slimnīcas un
Ezera ielu krustojuma pārbūve
un divu stāvlaukumu izbūve
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai
Saldū, Saldus novadā” Eiropas reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēta
projekta
“Saldus
pilsētas centra iekšējam apvedceļam
pieguļošās teritorijas revitalizācija”
ietvaros.

• Nolēma

• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu

• Atbalstīja projekta “Starpkultūras
sociālās vides uzlabošana dzīves
prasmju apguvei un pilnveidei”
pieteikumu Latvijas – Lietuvas
pārrobežas sadarbības programmā
2014.-2020. sagatavošanu.
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nodot

patapinājumā

jumta seguma, ārsienu un cokola
siltināšanas un ārējo inženiertīklu
sakārtošanas darbiem Bērzu alejā
16A, Saldū, Saldus pirmsskolas
izglītības iestādē “Īkstīte”.

• Nolēma
ņemt
ilgtermiņa
kredītu būvprojekta izstrādei un
autoruzraudzībai Saldus novada
pašvaldības Cieceres internāt
pamatskolas skolas ēkas pārbūves
I un II kārtai Eiropas reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēta SAM
8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” ietvaros.
• Noteica maksu par nedzīvojamo
telpu nomu Saldus pamatskolas un
Pampāļu pamatskolas ēkās.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 11 “Par grozījumu Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā””.
• Izdarīja grozījumu Saldus novada
domes 2011. gada 20. aprīļa
saistošos noteikumos Nr. 7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā”.
• Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības budžeta (pamatbudžeta
un speciālā budžeta) 2016. gada
norēķinu slēguma bilanci.
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 ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 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”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 30. marta
lēmumu (protokols Nr. 3, 1.§).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu un Ministru
kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” 6. punktu
Izdarīt Saldus novada domes 2010. gada 29. jūlija
saistošos noteikumos Nr. 19 “Par Saldus novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību” šādus grozījumus:
1. Papildināt ar 7.5.8. apakšpunktu, izsakot to šādā
redakcijā:
“7.5.8. Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam
ar invaliditāti un viņa vecākiem”
2. Papildināt ar XV.³ nodaļu, izsakot to šādā redakcijā:
“ XV.³ Portidžas mācībsistēmas pakalpojums
bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem
47.8 Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un
audzināšanas pakalpojums bērnam ar invaliditāti un viņa
vecākiem (likumiskajam pārstāvim).
47.9 Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna
sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no
dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
47.¹º Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta
nosūtījumu, norādot diagnozi.
47.¹¹ Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma
sniegšanu Sociālais dienests, bērna vecāks (likumiskais
pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju

līgumu par pakalpojuma saņemšanu.
47.¹² Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:
47.¹² 1. bērns tiek atzīts par piemērotu apmeklēt
pamatizglītības iestādi;
47.¹² 2. bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) rakstveidā
lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.
47.¹³ Pakalpojums tiek apmaksāts līdz 600 eiro gadā
vienai ģimenei”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem “Par Saldus novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību”)

Īss projekta satura
izklāsts

Pašvaldība izmanto brīvprātīgo
iniciatīvu un ievieš jaunu sociālo
pakalpojuma veidu.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Portidžas mācībsistēma ir agrīnās
izglītošanas un audzināšanas pakalpojums bērnam ar invaliditāti
un viņa vecākiem.

Lai nodrošinātu šo pakalpojumu
Pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests” slēdz līgumu ar pakalPlānotā projekta
pojuma sniedzēju. Pakalpojumu
ietekme uz
sniegšanai nepieciešamie līdzekļi
pašvaldības budžetu
paredzēti pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” 2017. gada
budžetā.
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz Saldus
novada p/a “Sociālais dienests”,
grozījumi saistošos noteikumos
izskatīti un atbalstīti Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu
komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētāja

I. Rassa ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7

6. svītrot 16.3. apakšpunktā vārdus “Dzīvokļu īpašnieku
biedrības izsniegta”;

Grozījumi Saldus novada
domes 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9

7. aizstāt 16.4. apakšpunktā vārdu “būvinženiera” ar
vārdu “speciālista”.

“Par Saldus novada
pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par saistošiem noteikumiem “Grozījumi 2015. gada
26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 30. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 10.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 27.2. panta piekto daļu.

8. svītrot 5.6. un 5.7. apakšpunktus.

Īss projekta
satura izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu
īpašniekiem, piešķirot Līdzfinansējumu
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas
atrodas Saldus novada administratīvajā
teritorijā, Energoefektivitātes pasākumu un
labiekārtošanas veikšanai, līdzfinansējuma
apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pilnveidot un precizēt noteikumus, lai
māju iedzīvotāji varētu sagatavot un
iesniegt projektus noteikumos paredzēto
Energoefektivitātes pasākumu un lab
iekārtošanas aktivitāšu veikšanai.
Iestrādāti precizējumi par personām, kuras var būt pilnvarotās personas saskaņā ar
APL.
Svītrot no noteikumiem nosacījumus par
pretendenta parādsaistību esamību uz visu
māju par komunāliem pakalpojumiem un
mājas pārvaldīšanu, kā arī par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu

Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Saldus novada pašvaldības 2017. gada
pamatbudžetā šim atbalsta pasākumam
plānoti 57 000 eiro.

Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:
1. izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku biedrība
vai jebkura cita rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona
ar ierobežojumiem, kas norādīti Administratīvā procesa
likuma 36. un 37. pantā, ko dzīvokļu īpašumu īpašnieki
pilnvarojuši veikt visas darbības, lai saņemtu novada
pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai”;
2. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Par vienu Daudzdzīvokļu māju var iesniegt vienu
vai vairākus pieteikumus, nepārsniedzot 9. punktā noteikto līdzfinansējuma apmēru 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro)
atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai”;
3. izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.3. ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelta pilnvarotā
persona daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanai”;
4. aizstāt 5.4. apakšpunktā vārdus “Dzīvokļu īpašnieku
biedrībai” ar vārdu “Pretendentam”;
5. papildināt 11. punktu ar vārdu un skaitli “un 7.” ,
aizstāt vārdu “punktā” ar vārdu “punktos” , aizstāt vārdu
“biedrība” ar vārdu “pretendents” attiecīgajā locījumā;
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Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības Nav attiecināms.
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Jautājums apspriests un izskatīts domes
Līdzsvarotās attīstības un autoceļu fonda
komisijā un atbalstīts novada domes
Teritoriālajā komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētāja

I. Rassa ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem nr. 8 “Par Saldus novada
domes 2016. gada 24. novembra saistošo noteikumu
Nr. 32 “Grozījumi Saldus novada domes 2015. gada
26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” atzīšanu
par spēku zaudējušiem”)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Par Saldus novada domes
2016. gada 24. novembra
saistošo noteikumu Nr. 32
“Grozījumi Saldus novada
domes 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9
“Par Saldus novada
pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās” atzīšanu
par spēku zaudējušiem

Pieņemtie grozījumi saistošajos
noteikumos neatbilst normatīvo
aktu prasībām.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi atzīstami par
spēku zaudējušiem.

Plānotā projekta
ietekme uz
Nav saistošs.
pašvaldības budžetu

Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 30. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 9.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
trešo daļu.
Atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada domes
2016. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 32
“Grozījumi Saldus novada domes 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās”.

Īss projekta satura
izklāsts

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav saistošs.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām
Izskatīts un apspriests pašvaldības
vadītāju sanāksmē.

Saldus novada domes priekšsēdētāja

I. Rassa ●

SALDUS NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS 2017
Saldus novada domes vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā
reģistrēto partiju programmas un kandidāti
* Par programmu saturu atbildīgas ir partijas
Latvijas Zaļā partija
1. Māris Zusts

8. Inga Dobuma

15. Gunta Āboliņa

2. Inta Vanaga

9. Raimonds Čukna

16. Egils Geisters

3. Vineta Vovere

10. Ginta Andersone

17. Klāvs Baikovs

4. Ivars Naumanis

11. Madars Roga

18. Anna Elza Zariņa

5. Krista Vīndedze

12. Svetlana Blūma

19. Jānis Vizulis

6. Inese Vārna

13. Inta Briede

20. Inta Ķikure

7. Aivars Sproģis

14. Inga Salniņa
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SALDUS NOVADA DOMES VĒLĒŠANAS 2017

“Latvijas Zaļās partijas”
programma
Mūsu darbības prioritātes:
1.Tīrs gaiss un apkārtējā vide.

2.Pašvaldības nejēdzīgo tēriņu sama
zināšana.
3.Pašvaldības ieņēmumu palielinā
šana.
4.Iedzīvotājiem draudzīga pašvaldība.
5.Interesants novads ceļotājiem.
Zaļā programma
1.Veiksim
nepārtrauktu
gaisa
kvalitātes kontroli visās potenciāli
bīstamajās vietās Saldus novadā.
2.Atbalstīsim
vietējo
zemnieku
produkcijas iekļaušanu izglītības
iestāžu ēdienkartēs.
3.Realizēsim novada parku un skvēru
plānu.
4.Atjaunosim konkursu “Sakoptākā
sēta”.
Pārmaiņas
1.Reorganizējot Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” (2017. gada
budžets - 850 009 eiro), pārdalīsim
funkcijas:
• kultūra – “Kultūras aģentūrai”,
• tūrisms un sabiedriskās attie
cības – pašvaldībai,
• sports – Saldus Sporta skolai.
2.Izveidosim
stipendiju
fondu
medicīnas programmu studentiem,
kuriem pēc augstskolas beigšanas sava
prakse būs jāveido Saldus novadā.
3.Izveidosim pašvaldības dzīvojamo
fondu jauniem speciālistiem.
4.Rīkosim novada vadības tikšanos ar
iedzīvotājiem reizi ceturksnī.
5.Iesaistīsim visu sabiedrību lēmumu
pieņemšanas procesā, būsim atklāti un
veidosim pozitīvu attieksmi.
6.Publicēsim portālā www.saldus.lv
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visus novada pašvaldības noslēgtos
līgumus.
Tūrisms
1.Popularizēsim novada atpazīstamību
Latvijas mērogā.
2.Izvietosim uz autoceļa Rīga –
Liepāja oriģinālas norādes uz
pilsētas centru.
3.Atjaunosim esošās un veidosim jaunas dabas takas Saldus pilsētā un
novadā.
4.Organizēsim Saldū ikgadēju starptautisku koru festivālu.
5.Radīsim
Magnētu”.

novada

“Ceļotāju

Finanses un attīstība
1.Veiksim pašvaldības funkciju auditu.
2.Veiksim pašvaldības administrācijas
darbinieku pienākumu izvērtējumu
un optimizāciju.
3.Veidosim sabalansētus pagastu un
pilsētas budžetus.
4.Ievērosim godīgu un vienādu attieksmi pret visām novada iestādēm
un pagastiem.
5.Iegūsim novadam svarīgo projektu
realizācijai valsts finansiālo atbalstu.
6.Atbalstīsim vietējos uzņēmumus un
mājražotājus.
7.Pārstāvēsim novada uzņēmumu intereses LR Ministru kabinetā un
ministrijās.
Izglītība
1.Sniegsim vienādu atbalstu Saldus un Druvas vidusskolām Valsts
ģimnāzijas statusa iegūšanai.
2.Noteiksim
visās
pašvaldības
interešu izglītības iestādēs (mākslas,
mūzikas, sporta skola) vienotu
audzēkņu maksu – 1,00 eiro mēnesī.
3.Izstrādāsim loģiskus izglītojamo
pārvadāšanas maršrutus.
4.Pastiprināti

veltīsim

uzmanību

izglītojamo uzvedības un atkarīgo
vielu
lietošanas
problēmu
novēršanai.
5.Veidosim visām novada pirmsskolas
iestādēm vienotu, publiski pieejamu
uzņemšanas rindu.
6.Izveidosim Kompetenču attīstības
centru bijušajā 1. vsk ēkā.
Kultūra un sports
1.Atjaunosim Kultūras namu Saldū,
Brīvības ielā 16.
2.Atjaunosim Kalnsētas parka estrādi
un izstrādāsim pagastu estrāžu
atjaunošanas plānu.
3.Pārdosim “SALDUS RADIO” brīvā
izsolē (2017. gada budžets – 54 904
eiro).
4.Organizēsim sakārtotajā Saldus
sporta infrastruktūrā Latvijas, Eiropas mēroga sacensības un sporta nometnes.
5.Atbalstīsim BK “Saldus” atgriešanos
LBL 1. divīzijā.
Sociālā sfēra
1.Atbalstīsim ģimenes:
a) palielināsim līdz 200,00 eiro paš
valdības pabalstu jaundzimušajiem;
b) pārskatīsim ēdināšanas izmaksu
aprēķināšanas pamatprincipus visās
pirmsskolas izglītības iestādēs.
2.Ieviesīsim jaunus sociālo pakalpojumus:
a) nakts patversme Saldū;
b) servisa dzīvokļi ar aprūpes iespējām
cilvēkiem ar invaliditāti;
c) atvērsim nodarbinātības darbnīcas
un izveidosim dzīvokļus personām ar
īpašām vajadzībām.
Seniori
1.Organizēsim senioriem visā novadā
tematiskus svētku pasākumus.
2.Ieviesīsim seniora ieejas biļeti visos
pašvaldības rīkotajos pasākumos.
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3.Izrādīsim cieņu un turpināsim
godināt novada seniorus un
dižjubilārus.
Saimnieciskā sadaļa
1.Nodrošināsim bezmaksas tualešu
pieejamību Saldus pilsētā.
2.Realizēsim novada
atjaunošanas plānu.

grants

ceļu

3.Pakāpeniski realizēsim novada
gājēju celiņu, trotuāru atjaunošanas
plānu.
4.Novērsīsim pilsētas apgaismojuma
nejēdzības.

Drošība
1.Ieviesīsim obligātas Pašvaldības
policistu apgaitas pilsētā.
2.Paplašināsim videonovērošanas kameru tīklu.
3.Atbalstīsim Jaunsardzi, veidosim
ciešāku sadarbību ar Aizsardzības
ministriju.
4.Stiprināsim esošos pašvaldības
ugunsdzēsēju formējumus.
Pagasti
1.Noteiksim
pagastiem
kopējo
budžetu un ļausim pašiem plānot
pagasta attīstību.

2.Nodosim
interešu izglītības
finansējumu un pulciņu izveides
iespējas katrai skolai.
3.Izvietosim pagastos norādes uz pagasta ievērojamākām vietām.
4.Izliksim pagastu robežu zīmes uz
galvenajiem ceļiem.
*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/126

Latvijas Reģionu Apvienība
1. Indra Rassa

8. Gatis Krastiņš

15. Pārsla Sliede

2. Elmārs Kalniņš

9. Uldis Briedis

16. Dace Kalniņa

3. Juris Levics

10. Silvija Jakševica

17. Gints Homanis

4. Artūrs Maculēvičs

11. Mārtiņš Bergmanis

18. Aivars Bundzens

5. Petrs Brazdausks

12. Aivars Kaņeps

19. Aldis Balceris

6. Sergejs Beļkevičs

13. Inese Vilcāne

20. Imants Džulis

7. Iveta Bērziņa

14. Raivis Zolmanis

“Latvijas Reģionu
Apvienība” priekšvēlēšanu
programma

cilvēks justos drošs par rītdienu.

Mēs, centriski politiskās organi
zācijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
deputātu kandidāti, strādāsim, lai katrs
novada iedzīvotājs lepotos, ka dzīvo
Saldus novadā.

Viena no galvenajām sociālajām
vajadzībām ir darbs, par kuru jāsaņem
pietiekoša atlīdzība, lai nodrošinātu
interešu realizāciju.
Esam pārliecināti, ka ģimene ir
stipras sabiedrības pamats, tādēļ mūsu
mērķis ir veselīga un pārtikusi ģimene.

Turpināsim veicināt Saldus novada
attīstību. Mēs nesolām neiespējamo,
bet ekonomiski pamatotu, pakāpenis
kuun dinamisku attīstību.

Mēs atbalstām garīgo vērtību
saglabāšanu, rūpēsimies, lai valsts
un pašvaldība izvirzītu izglītību
un veselības aizsardzību kā galveno prioritāti. Mēs atbalstām
amatiermākslas kolektīvu, sporta
biedrību un NVO darbību.

Pamatvērtība – cilvēks

Pašvaldības pārvalde

Pirmajā vietā izvirzām cilvēku un
viņa intereses. Mūsu mērķis – turpināt
sekmēt tādu novada attīstību, kurā

Mūsu mērķis ir stipra, finansiāli
spēcīga, kompetenta, atbildīga un
godīga novada pašvaldība.

Mūsu pamatprincipi – godīgums,
atklātība, profesionalitāte.

Pašvaldībai jāveicina sadarbība
ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, citām
pašvaldībām un starptautiskajiem
partneriem. Pašvaldības lēmumiem
jābūt saprotamiem, pamatotiem un
pārskatāmiem.
Mēs atbalstām tādu pašvaldības
darbu, kas nodrošina pilnīgu atklātību
par budžeta līdzekļu izlietošanu, rada
iedzīvotājos interesi, sapratni un
informētību.
Izglītība
Mēs iestājamies par to, lai kat
ram jaunietim nodrošinātu iespējas
iegūt izglītību neatkarīgi no ģimenes
materiālā stāvokļa.
Mēs atbalstām pedagogu darba
prestiža celšanu, morālo un materiālo
stimulēšanu.
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Mēs iestājamies par novada stipen
diju fondu talantīgo jauniešu at
balstam, naudas balvām čaklākajiem
skolēniem un brīvpusdienām.

Atbalstām esošo sociālo māju un
dzīvokļu uzlabošanu un jaunu izveidi.

Kultūrvide

Mēs
esam
pārliecināti,
ka
uzņēmējdarbības vides attīstība ir Saldus novada ekonomiskās izaugsmes
pamats.

Mēs vēlamies nodrošināt sakārtotu
un mūsdienu prasībām atbilstošu
Kultūras namu Saldus pilsētā, kā arī
pašvaldības atbalstu kultūrizglītības
iestāžu darbībai visā novadā.
Veicināsim kultūras norišu un
kultūrvērtību pieejamību ikvienam
sabiedrības loceklim, paredzot atlaides
pensionāriem un maznodrošinātajiem.
Veselības aprūpe
Pilnveidosim veselības
pieejamību katram mūsu
iedzīvotājam. Turpināsim
ambulatorās rehabilitācijas
akciju “Dzīvo vesels!”.

aprūpes
novada
atbalstīt
attīstību,

Sociālā drošība
Pašvaldības
sociālo
pabalstu
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai
jābūt vienkāršai un saprotamai.
Veicināsim sabiedrisko un privāto
organizāciju lomas palielināšanu
sociālajā jomā.
Efektīvai
sociālās
palīdzības
sniegšanai jāstiprina valsts, pašval
dības un nevalstisko organizāciju
sadarbība. Mēs atbalstām personu ar
īpašām vajadzībām (invalīdu) sociālo
rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā,
pensionārus un maznodrošinātos,
sociālā riska grupas.

Uzņēmējdarbība

Izmantosim valsts un ES programmas investīciju un kredītresursu
piesaistei
uzņēmējdarbības
vides
attīstībai, tādējādi risinot
nodarbinātības problēmas.
Lauku vide un lauksaimniecība
Mēs rūpēsimies par lauku ekonomikas dažādošanu, veicinot alternatīvu
ienākumu avotu radīšanu, bioloģiskās
daudzveidības un lauku ainavas
saglabāšanu. Mūsu prioritāte ir un
būs vispārējās lauku infrastruktūras
uzlabošana – lauku grants ceļi, melnais segums Pampāļu ceļam, sakari,
ēku apsaimniekošana.
Bērnu un jaunatnes lietas
Mēs vēlamies nodrošināt veselīgu
vidi bērnu un jauniešu attīstībai, visa
veida atkarību izplatības samazināšanu
un izskaušanu jauniešu vidū, interešu
izglītības pieejamību visā novadā,
atbalstu jauniešu nevalstiskajām un
sporta organizācijām.
Sabiedriskā drošība
Valsts policija ir galvenais
sabiedriskās drošības garants, bet
pašvaldības policija – mūsu saistošo

noteikumu ievērošanas nodrošinātāja.
Padarīsim efektīvāku pašvaldības
policijas darbu.
Atbalstīsim
brīvprātīgās
organizācijas, kas veicina sabiedrisko
drošību novadā.
Infrastruktūras pilnveidošana un
vides saglabāšana
Mūsu mērķis – panākt ceļu
uzlabošanu, nodrošinot, lai katrs
iedzīvotājs visīsākajā laikā var nokļūt
Saldū vai nekavējoši saņemt neat
liekamo palīdzību.
Mēs turpināsim piesaistīt līdzekļus
novada infrastruktūras sakārtošanai.
Atbalstīsim
sakopšanai.

pasākumus

Turpināsim informēt sabiedrību
par
apkārtējās
vides
stāvokli
un problēmām, tādējādi veicinot iesaistīšanos svarīgu lēmumu
pieņemšanā. Mūsu uzmanība tiks
pievērsta gaisa kvalitātes uzlabošanai,
atkritumu apsaimniekošanai.
Kopā mēs varam!

*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/214

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
1. Valdis Dīriņš

7. Osvalds Repša

13. Zane Radziņa

2. Aidis Herings

8. Liene Bergmane

14. Madars Jansons

3. Ināra Riežniece

9. Valda Viļuma

15. Rinalds Herings

4. Arvīds Kinstlers

10. Gunita Dumpe

16. Gunta Romule

5. Dainis Polis

11. Jānis Spundiņš

17. Vaira Meijere

6. Aina Lūsēna

12. Rolands Kleinbergs

18. Gita Otto
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“Latvijas
Sociāldemokrātiskā
Strādnieku partija”
2017. gada 3. jūnija
Pašvaldību vēlēšanu
priekšvēlēšanu programma

uzdevumu prioritātēm. Uzklausīsim
iedzīvotāju viedokli novada budžeta
līdzekļu lietderīgākā izmantošanā un
izdevumu plānošanā.

Jauno ģimeņu atbalstam un
jauno
speciālistu
piesaistei,
apņemamies izstrādāt dzīvojamā
fonda sakārtošanas programmu un
Mēs piedalāmies Saldus novada
sadarbībā ar uzņēmējiem un indomes vēlēšanās ar Latvijas Sociāl
vestoriem, veidot jaunu dzīvokļu
demokrātiskās Strādnieku partijas
celtniecības programmu. Sniegsim
pamatnostādnēm un par savas darbības
atbalstu dzīvokļu īpašnieku biedrībām
galvenajiem uzdevumiem uzskatām
ēku apsaimniekošanas jautājumos.
Saldus novada ekonomiski attīstītas,
Turpināsim
finansiāli
atbalstīt
sociāli taisnīgas vides veidošanu visā
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas un
novada teritorijā.
energoefektivitātes celšanas projektus.
Iestājamies
par
patstāvīgas
pārvaldes izveidi Saldus pilsētā, kā arī
Stiprināsim sabiedrisko kārtību un
patstāvīgas pārvaldes izveidi katrā padrošību, it īpaši pagastu teritorijās,
gasta teritoriālā vienībā. Saldus novada
lai katrs iedzīvotājs varētu saņemt
pašvaldības struktūras un darbības
pašvaldības
policijas
palīdzību
modelis
jāpilnveido,
nodrošinot
tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī
efektīvu, mūsdienīgu pašvaldības
pašvaldības policija būs ikdienas
pārvaldi, ievērojot demokrātijas un
palīgs pagastu pārvaldēm sabiedriskās
decentralizācijas principus. Saimkārtības uzturēšanā un sadzīvisko
niecisko
jautājumu
risināšanu
jautājumu kārtošanā. Turpināsim piln
uzticēsim pārvaldēm. Veicināsim
veidot sadarbību ar Valsts policiju,
mazo lauku centru saglabāšanu.
ugunsdrošības un glābšanas dienestu
Izstrādājot kārtību par nodokļu vai
un Zemessardzi kārtības un drošības
nodevu atlaidēm, atbalstīsim mazo
jautājumos.
un vidējo uzņēmumu attīstību gan
laukos, gan pilsētā, jo tie ir galvenie
Sniegsim
atbalstu
sociāli
darba vietu nodrošinātāji. Izvērtēsim
mazaizsargātām
iedzīvotāju
grupām,
iespējas likumos paredzētos gadī
sociālo
palīdzību
jumos deleģēt pašvaldības funkci- pilnveidojot
veidus
un
sociālo
pakalpojumu
jas un uzdevumus veikt biedrībām/
komersantiem, kuru specializācija, klāstu. Strādāsim, lai nodrošināsim
nodarbošanās un darbības mērķi ir bērnu tiesību aizsardzību, veselīgu
atbilstoši deleģējamā uzdevuma veik dzīvesveidu un aizsardzību pret
vardarbību.
šanai.
Veicināsim novada iedzīvotāju
iesaistīšanos pašvaldības pārvaldē,
noskaidrojot iedzīvotāju intereses/
viedokļus/priekšlikumus, rīkojot aptaujas, veicot anketēšanu, rosinot uz
diskusiju par iedzīvotāju iniciētiem
jautājumiem. Pajautāsim iedzīvotāju
viedokli par pašvaldības veicamo

Pārskatīsim novada izglītības
attīstības
koncepciju,
mazinot
konkurenci starp novada skolām.
Paredzēsim pirmsskolas, sākumskolas
un pamatizglītības iegūšanu iespējami
tuvāk dzīves vietai. Lielāku vērību
pievērsīsim profesionālās izglītības
iegūšanai vidusskolās. Iestāsimies

par
speciālo
pirmsskolas
un
pamatizglītības iestāžu saglabāšanu
ar Valsts finansējumu. Veicināsim
darbaspējīgo iedzīvotāju iesaisti darba
tirgū, sadarbojoties ar institūcijām,
kuras veic pieaugušo mūžizglītības
apmācību
un
tautsaimniecībai
nepieciešamo specialitāšu pilnveides
apmācību.
Turpināsim finansiāli atbalstīt
kultūras, sporta un nevalstisko
organizāciju iniciētās aktivitātes.
Veicināsim saturīga brīvā laika
pavadīšanas
iespējas,
tradīciju
un
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanu
un
popularizēšanu.
Atbalstīsim Saldus kultūras centra
un stadiona rekonstrukcijas projektus
un realizāciju. Uzlabosim sadarbību
ar Sporta veidu federācijām materiāli
tehnisko bāžu un šo sporta veidu
attīstībā.
Novada kvalitatīvs ceļu un ielu
tīkls ir viens no tautsaimniecības
attīstības pamatiem, tādēļ paredzēsim
līdzfinansējumu Saldus novada ceļu
fondā ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī
to attīstībai.
Saldus novada attīstībā vadīsimies
pēc izstrādātiem attīstības plāniem
un projektiem, vēlreiz izvērtējot to
efektivitāti un lietderību. 		
					
Vēlētāj – ar Jūsu atbalstu mēs to
paveiksim!

*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/575
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Partija “VIENOTĪBA”
1. Didzis Konuševskis

8. Edijs Mačukāns

15. Antra Jansone

2. Dzintars Rupeiks

9. Mārīte Valdmane

16. Kārlis Sergejevs

3. Uģis Feldmanis

10. Aigars Priednieks

17. Kristīna Grosmane

4. Vilnis Bents

11. Rasma Balode

18. Daina Ābele

5. Irēna Grauze

12. Zigmunds Mačukāns

19. Jānis Pelēķis

6. Māris Vārna

13. Vita Vītola

7. Oksana Andersone

14. Mārtiņš Kazradzis

PROGRAMMA
VIENOTĪBA
IR
PARTIJA,
KURA
VIENO
IZGLĪTOTUS,
RADOŠUS, AKTĪVUS BIEDRUS,
LAI GODPRĀTĪGI STRĀDĀTU
SALDUS NOVADA IEDZĪVOTĀJU
LABĀ.
Nākotnes redzējums
SALDUS NOVADS – BRĪ
NIŠĶĪGA VIETA, KUR DZĪVOT,
STRĀDĀT, ATPŪSTIES, AUDZI
NĀT BĒRNUS, SPORTOT, BAU
DĪT KULTŪRU UN MĀKSLU,
UZLABOT VESELĪBU UN LIELISKI PAVADĪT VECUMDIENAS!
Mēs esam sadzirdējuši saldenieku
priekšlikumus un nākošo 4 gadu laikā
esam gatavi īstenot mūsu izveidoto
programmu.
Novada finanses un pārvaldība,
darbs ar pagastu pārvaldēm
1.Organizēt iedzīvotāju sapulces
pilsētā un pagastos divas reizes
gadā.
2.Līdzvērtīgi attīstīt Saldus pilsētas un
novada pagastu teritorijas.
3.Vienkāršot
uzsākšanas
novadā.

jaunu
projektu
procedūras Saldus

4.Stiprināt iedzīvotāju un uzņēmēju
drošību novadā, nodrošinot lielāku
pašvaldības policijas klātbūtni un
uzstādot videonovērošanas kameras
risku vietās.
5.Izbūvēt ūdensvadus visos Saldus
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novada pagastos.

peldbaseina darbības periodu.

6.Nodrošināt pagastu centru apgaismojumu visā Saldus novadā.
Izglītība, kultūra, sports un tūrisms
1.Veidot
Saldus
novadu
par
kvalitatīvas izglītības, kultūras,
sporta un tūrisma centru Kurzemē.
2.Īstenot Saldus
rekonstrukciju.

Kultūras

centra

3.Atbalstīt iespēju saņemt pirmsskolas
un sākumskolas izglītību tuvāk
dzīvesvietai, palielinot izglītības
iestāžu atbildību par mācību procesa
kvalitāti.
4.Nodrošināt nepieciešamo infra
struktūru mūsdienīgas, konku
rētspējīgas izglītības iegūšanai.
5.Sekmēt
Saldus vidusskolas iz
augsmi līdz Reģionālai vidusskolai.
6.Atbalstīt
Druvas
vidusskolas
tapšanu par Valsts ģimnāziju.
7.Atvērt 50 papildus vietas jaunākā
vecuma bērniem Saldus pirmsskolas
izglītības iestādēs.
8.Atbalstīt amatiermākslas kolektīvus
visā Saldus novadā.
9.Nodrošināt sekmīgu Saldus JIC
“Šķūnis” darbību.
10. Labiekārtot un modernizēt Saldus
vidusskolas sporta laukumu.
11. Atbalstīt novada sporta klubus un
biedrības.
12. Pagarināt par 2 mēnešiem Saldus

13. Uzlabot
bibliotēku,
muzeju
materiāli tehnisko bāzi un kultūras,
sporta pasākumu pieejamību visā
novadā.
Uzņēmējdarbība, sociālā sfēra un
veselības aprūpe
1.Veidot uzņēmējiem un investīcijām
atbalstošu infrastruktūru.
2.Piešķirt līdz 50% nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides uzņēmumiem, kuri
rada jaunas darbavietas.
3.Atjaunot novada pasākumu un
aktivitāšu atbalstošo uzņēmēju
godināšanu.
4.Samazināt
par
50%
bērnu
ēdināšanas izmaksas izglītības
iestādēs ģimenēm ar trim un vairāk
bērniem.
5.Piešķirt 50 EUR pabalstu katra
pirmklasnieka ģimenei.
6.Nodrošināt pensionāriem 50%
braukšanas atlaidi Saldus novada
sabiedriskajā transportā.
7.Finansiāli atbalstīt jaunu veselības
aprūpes pakalpojumu ieviešanu.
8.Nodrošināt
veselības
pieejamību
visiem
iedzīvotājiem.
9.Sakārtot
fondu.

pašvaldības

aprūpes
novada
dzīvojamo

10. Atbalstīt inovatīvu un nelielām
iedzīvotāju grupām nepieciešamu
sociālo pakalpojumu izveidi (nakts
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patversme, zupas virtuve, Portidžas
agrīnā korekcija).

izveidojot gājēju pāreju pie Saldus
sporta kompleksa.

visu laternu ieslēgšanu diennakts
tumšajā laikā.

Ielas un ceļi, sabiedriskais transports, dzīvokļu un komunālā
saimniecība

4.Uzlabot ielu un gājēju ietvju stāvokli
Saldus pilsētā un novada pagastos.

8.Veicināt lauku ceļu sakārtošanu visā
Saldus novadā.

5.Izveidot Saldū šķiroto lielgabarīta
atkritumu savākšanas laukumu.

*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.

1.Līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanu.
2.Veikt Lielās un Kuldīgas ielu rekons
trukcijas, ietverot tajās arī gājēju ietvju sakārtošanu.
3.Veikt Jelgavas ielas ietves pārbūvi,

6.Veikt auto stāvlaukumu projektēšanu
un izbūvi pie Nākotnes un Dzirnavu
ielu daudzdzīvokļu mājām.
7.Iestrādāt budžetā papildus līdzekļus
ielu apgaismojumam, lai nodrošinātu

Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/168

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
1. Roberts Sipenieks

6. Ainars Arums

11. Gatis Mālmeisters

2. Ivars Atteka

7. Toms Erviks

12. Juris Geislers

3. Santa Laurinoviča

8. Andris Dzimtais

13. Ināra Atteka

4. Jānis Pērkons

9. Vineta Ķēniņa

5. Aivars Kruskops

10. Aivis Zubavičs

Ievads
Konsekventa un nelokāma latviskās
nostājas paušana un realizācija visās
jomās, risinot ražošanas, kultūras,
izglītības un infrastruktūras attīstības
jautājumus.
Saldus Nacionālās apvienības
nodaļa ir par pozitīvām un
iedzīvotājiem svarīgām pārmaiņām.
Par atklātību, profesionalitāti un
atbildību savā darbā.
Infrastruktūra un attīstība
• Veikt novada ceļu infrastruktūras
inventarizāciju un izveidot atbilstošu
nolikumu
ceļu
infrastruktūras
sakārtošanai un uzturēšanai.
• Ieviest publisku pieejamību ceļu
uzturēšanas izmaksām.
• Par Latvijas Valsts mežu sadarbību
ar pašvaldību ceļu uzturēšanas
jautājumos.
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju
renovācijas projektus.
• Izvērtēsim

Saldus

pašvaldības

kapitālsabiedrību darbu, budžeta
līdzekļu izlietojuma lietderīgumu
un
nodrošināsim
pārvaldības
efektivitāti.
Pašvaldības pārvalde
• Nodrošināsim novada vadības un
deputātu regulāru komunikāciju ar
iedzīvotājiem, lai skaidrotu budžeta
līdzekļu izlietojumu, paveiktos darbus, sniegtu atbildes uz iedzīvotājiem
svarīgiem jautājumiem.
• Nodrošināsim domes sēžu video
ierakstu pieejamību pašvaldības
mājaslapā.
• Ieviesīsim pārvalžu budžeta līdzekļu
izlietojuma publisku pārskatu.
• Veicināsim
aktīvu
sabiedrības
līdzdalību novada politiskajos un
ekonomiskajos procesos.
Tautsaimniecība un finanses
• Izstrādāsim kritērijus nodokļu
atlaidēm
uzņēmējiem
un
iedzīvotājiem, ja viņu darbības
rezultātā tiek radītas jaunas darba
vietas.

• Atbalstīsim
investīciju
saisti
uzņēmējdarbības
infrastruktūras attīstībai.

pievides

• Atbalstīsim lauku infrastruktūras
uzlabošanu, veicinot lauku ekonomikas attīstību.
• Pilnveidosim atbalstu aktīvām
biedrībām un NVO, kas ar savu
darbību veicina iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti.
Kultūra, izglītība un tūrisms
Izveidosim sabiedrības interesēm
atbilstošu izglītības koncepciju:
• atbalstot mazo skolu saglabāšanu
pagastos;
• meklējot iespēju amatu mācīšanai
novadu skolās;
• risinot jautājumu par pirmsskolas
izglītības iespējām Saldus pilsētā;
• realizējot informācijas tehnoloģiju
pilotprojektus un veicinot talantīgo
skolēnu atbalstu
• atbalstot jaunsardzes, zemessardzes,
skautu, gaidu un mazpulku darbību;
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• nodrošinot skolēnu dalību mācību
olimpiādēs, nodrošinot mācību stipendijas, veicinot izglītotu un radošu
jauniešu izaugsmi un atgriešanos
Saldus novadā.

Nodrošināsim kvalitatīvu kultūras
norišu pieejamību Saldus pilsētā,
rekonstruējot Saldus kultūras centru.
Izstrādāsim un realizēsim daudz
veidīgu Latvijas simtgades programmu, iesaistot Saldus novada pagastu
iedzīvotājus.
Iesaistīsim Saldus novadu Latvijas
skolas somas projektā, radot iespēju
ikvienam skolēnam apmeklēt kultūras

pasākumus, izzināt un iepazīt Latvijas
vērtības.

sociālajās institūcijās, iestādēs un
nevalstiskajās organizācijās.

Atbalstīsim jaunu tūrisma maršrutu
un programmu izstrādi un veicināsim
tūrisma objektu sakārtošanu.

Nacionāla Apvienība ir un būs
uzticīga Satversmē ierakstītajam Latvijas valsts mērķim: garantēt latviešu
nācijas, tās valodas un kultūras
pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Šis darbs sākas šeit – Saldus
novadā!

Izvērtēsim iespējas rīkot Latvijas
Olimpiādi Saldus novadā.
Sociālais atbalsts un veselība
• Diennakts veselības aprūpe Saldus
novadā.
• Atbalsts politiski represēto
pensionāru organizācijām.

un

• Atbalsts
sabiedrības
veselības
veicināšanas pasākumiem skolās,

*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/482

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
1. Gražina Tētiņa

3. Nataļja Kargapoļceva

2. Mihails Cogla

4. Daiga Zariņa

Programma
“Saskaņa” iestājas par sociālo
taisnīgumu sabiedrībā, vienlīdzīgu
attieksmi pret visiem iedzīvotājiem,
neatkarīgi no sociālās izcelsmes,
mantiskā stāvokļa, pārliecības, un
reliģiskās piederības. Mēs esam par
to, lai cilvēks būtu paēdis, siltumā un
drošībā. Pašvaldības struktūrām jābūt
vienkāršām, elastīgām un efektīvām,
ar minimālu līdzekļu izmantošanu sevis paturēšanai.
LABKLĀJĪBA,
SASKAŅA

DROŠĪBA

UN

Sastādot pašvaldības budžetu
un izvēloties stratēģiskos attīstības
virzienus, prioritāte ir sociāliem
jautājumiem.
Mēs nodrošināsim trūcīgo Saldus novada iedzīvotāju sociālo
aizsardzību.
Izveidosim pašvaldības programmu
dzīvojamā fonda attīstībai.
Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām
vajadzībām
un
viņu
veidotās
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organizācijas, nodrošinot
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

iespēju

Piešķirsim
nepieciešamo
finansējumu pašvaldības policijai, lai
nodrošinātu iedzīvotājiem drošību un
kārtību.
PAŠVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJI
Panāksim, lai novadam svarīgu
lēmumu pieņemšanas procesā obligāti
tiktu ņemts vērā sabiedrības viedoklis.
Veicināsim pašvaldības uzņēmumu
un iestāžu saimnieciskās darbības kontroli, lai nepieļautu finanšu līdzekļu
nepamatotu izlietošanu.
Nepieļausim nodokļu maksātāju
līdzekļu nelietderīgu izmantošanu
nepārdomātiem projektiem.
Veicināsim pašvaldības sadarbību ar
novada nevalstiskajām organizācijām.
Nodrošināt
pensionāriem
un
skolēniem bezmaksas transportu Saldus novada teritorijā.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Nodrošināsim godīgu konkurenci

uzņēmējdarbībā.
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus un
ražotājus, veicinot jaunu darba vietu
radīšanu.
Palīdzēsim
Saldus
novada
uzņēmējiem nodibināt sakarus ar
stratēģiskiem partneriem, lai veicinātu
vietējo uzņēmumu konkurētspēju.
IZGLĪTĪBA
Nodrošināsim
vienmērīgu
un
taisnīgu līdzekļu sadali novada mācību
iestādēm.
Daļēji kompensēsim skolotājiem
papildus izdevumus, kas radušies pildot darba pienākumus.
Atbalstīsim
mācību
līdzekļu
iegādi un pasniedzēju kvalifikācijas
paaugstināšanu.
Pilnveidosim bērnu un ģimenes atbalsta programmu.
LABIEKĀRTOŠANA
Sakārtosim ceļu segumu un ietves
novadā.
Atbalstīsim dzīvojamo namu pagal-
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mu pārplānošanu un rekonstruēšanu,
pielāgojot tos iedzīvotāju vajadzībām.

Atbalstīsim dažādu tautu kultūras
tradīciju saglabāšanu.

Sakopsim jau esošās un izveidosim
jaunas sabiedriskās atpūtas vietas Saldus novadā.

Atbalstīsim esošās sporta skolas
un klubus, lai nodrošinātu sporta
nodarbības bērniem un jauniešiem.

Organizēsim
transportlīdzekļu
kustības
problēmu
kompleksu
risināšanu.

Atbalstīsim tūrismam labvēlīgas
vides veidošanu Saldus novadā.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
Atbalstīsim nacionālo kultūras
biedrību sadarbību, veicinot sabiedrisko saskaņu Saldus novadā.

Nodrošināsim dabas aizsardzības
prasību izpildi aizsargājamās dabas
teritorijās.
Mēs esam gatavi sadarboties ar
visiem, kuri vēlas, lai Saldus novads

attīstītos kā rūpniecības, tranzīta,
tūrisma, izglītības un kultūras centrs,
kurš atvērts sadarbībai gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.
*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/404

“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
1. Ilze Kļava

7. Dainis Kreicbergs

13. Madara Hartmane

2. Viktors Drukovskis

8. Gatis Baumanis

14. Ilze Krūziņa

3. Reinis Doniņš

9. Maija Šulce

15. Rasa Daktere

4. Marita Spundiņa

10. Varis Lagzdiņš

16. Jānis Šilke

5. Māris Mednis

11. Dina Brēdava

17. Raivis Zīrups

6. Maira Vimba

12. Ilze Grundmane

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA” programma

• Novada domes 17 deputātu vie
nota darbība novada iedzīvotāju
interesēs.

sakārtošanas plānu, katru gadu sala
bojot noteiktu km posmu laukos un
pilsētā.

“Būs viss ! Tik esi pats Tu kalējs

• Novada administrācijas un pagastu
pārvalžu darbības caurspīdīgums,
samazinot iekšējo birokrātiju un vei
cinot sadarbību starp dažādu jomu
speciālistiem.

• Izstrādāt un īstenot grantu programmas mazo uzņēmēju atbalstam novadā un Saldus pilsētas
vēsturiskā centra un Striķu ielas ēku
sakārtošanai.

• Aktuālu
problēmu
sadarbībā ar LZS
Saeimā un valdībā.

• Izstrādāt novada mājokļu politiku,
konsultatīvi un finansiāli atbalstīt
māju apsaimniekošanas biedrību
darbu.

Savai laimei, savu kamoliņu
Risini Tu pats, pats cīnies, dari,
Pats savai dzīves zvaigznei mirdzēt
liec’’
/Imants Raļļa/
MŪSU PAMATPRINCIPI
• Izglītoti, kulturāli, veseli un
darbaspējīgi cilvēki un stipras
ģimenes kā novada attīstības pamats.
• Patriotisma un nacionālās pašapziņas
vairošana bērnos un pieaugušajos.
• Atklāta un atbildīga politika,
informējot un iesaistot novada
iedzīvotājus lēmumu izstrādē un
pieņemšanā.
• Visas novada teritorijas līdzsvarota
attīstība, ievērojot pilsētas un katra
pagasta aktuālās vajadzības.

risināšana
pārstāvjiem

GALVENIE VEICAMIE DARBI
• Veidot uzņēmējdarbību attīstošu
infrastruktūru, atbalstīt jaunos
uzņēmējus,
veikt
pašvaldībai
piederošo
īpašumu
racionālu
apsaimniekošanu.
• Sadarbībā
ar
lauksaimnieku
organizācijām veicināt novada
zemnieku un zemes īpašnieku
pieredzes apmaiņu, izglītošanu un
kooperācijas attīstību.
• Sistemātiski un precīzi īstenot
pašvaldības ceļu un pilsētas ielu

• Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanai pilnveidot sadarbību
un informācijas apriti starp pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm,
biedrībām un Sociālā dienesta darbiniekiem.
• Nodrošināt vienādi kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, pamatizglītību,
vidējo izglītību un interešu izglītību
visiem mūsu novada bērniem.
• Izveidot novada studentu datu bāzi
un paplašināt novada studentu sti-
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pendiju fonda darbību, rosinot
jauniešus pēc izglītības iegūšanas
atgriezties dzimtajā pusē.

• Paplašināt dažādu vasaras nometņu
rīkošanu sava novada, lielpilsētu un
citu valstu bērniem un jauniešiem,
tādējādi popularizējot novada vārdu
Latvijā un ārpus tās.
• Atbalstīt daudzveidīgus kultūras
pasākumus un uz tradīcijām
balstītas sporta aktivitātes visu
paaudžu iedzīvotājiem, aktīvi sadarbojoties ar vietējām biedrībām un
neformālajām interešu grupām.
• Rekonstruēt Saldus Kultūras centra
ēku, noformējot tās fasādi ar kādu
J.Rozentāla rimeiku.
• Atzīt, ka “Saldus Saule” ir viens no
spēcīgākajiem zīmoliem, ar kuru
veicināt tūrisma attīstību un pilsētas
vārda atpazīstamību Latvijā, Eiropā
un pasaulē.

• Nodrošināt pašvaldības policijas
darba regularitāti ne tikai pilsētā,
bet arī novada pagastos, pielāgot
materiāltehnisko bāzi un pašvaldības
saistošos noteikumus reālajām pagastu vajadzībām.

• Savlaicīgi
meklēt
risinājumus
vides aizsardzības, gaisa kvalitātes
un atkritumu apsaimniekošanas
problēmām, popularizējot sabiedrībā
videi draudzīgu rīcību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
PAR PAŠVALDĪBAS
ORGANIZĀCIJU

DARBA

• Izvērtēt un pilnveidot pašvaldības
administrācijas struktūru un darbību,
pakāpeniski
ieviešot
uzlabotu
pārvaldes modeli.
• Novada domes pastāvīgo komisiju
darbā aicināt iesaistīties notikušo
pašvaldību
vēlēšanu
deputātu
kandidātus no visām partijām.

• Izveidot sadarbības padomi katrā
pagastā un Saldus pilsētā, iesaistot
iedzīvotājus, ņemot vērā viņu intereses.
• Regulāri sagatavot un izplatīt
iedzīvotājiem vienkāršu, viegli uztveramu un saprotamu informāciju
par pašvaldības darbu, budžeta
plānošanu un izpildi.
• Saglabāt administratīvos centrus
katrā pagastā, veicinot pakalpojumu
pieejamību pagasta iedzīvotajiem
tuvāk dzīvesvietai.
*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/507

Jaunā konservatīvā partija
1. Andris Saulītis

7. Sanita Auzbiķe

13. Zane Goča

2. Natālija Balode

8. Anita Ieriķe

14. Valdis Gedvārds

3. Ilgonis Krūmiņš

9. Edgars Levics

15. Ieva Viļķevska

4. Ivars Eisaks

10. Inese Šrēdere

16. Artūrs Bērziņš

5. Dainars Zolmanis

11. Edvīns Grīnbergs

6. Teika Rudovica

12. Haralds Krūmiņš

Jaunās konservatīvās
partijas Saldus novada
attīstības plāns – programma 2017. – 2020. gadam.
JKP ir moderni konservatīva partija,
kas vērsta uz pārmaiņām, balstīta uz
pamatvērtībām, rīkojas nekavējoties,
tiesiski, ar personisko atbildību, atklāti
strādājot komandā visu iedzīvotāju
labā.
Mūsu pamatprincipi ir:
1.Ieviest pozitīvas un sabiedrībai
derīgas pārmaiņas visā novadā,
prasīt no ikviena darbinieka
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profesionalitāti un atbildību savā
jomā.
2.Izveidot
labi
funkcionējošu
pašvaldības pārvaldi, kas balstīta uz
tiesiskumu , personisko atbildību un
atklātību.
Pašvaldības darba organizācija
1.Pašvaldības struktūras un amatu
funkciju audits, pašvaldības saistošo
noteikumu pārskatīšana , izslēdzot
tādas funkcijas, kas ir liekas un
dublējošas.
2.Darbinieku profesionālās atbilstības
un interešu konfliktu audits.
3.Saldus novada pašvaldības budžeta

audits, izdevumu pārskatīšana,
prioritāšu
noteikšana
un
līdzsvarotības nodrošināšana starp
novada centriem.
4.Atklātība, naudas plūsmas kontrole visās pašvaldības iestādēs un
pārvaldēs, vadītāju atbildība par
līdzekļu izlietošanu un lēmumu
pieņemšanu.
5.Atklāta komunikācija ar sabiedrību,
sabiedrības informētība svarīgu
lēmumu pieņemšanā.
6.Cilvēkiem
draudzīga
pilsētas
pārvalde, pašvaldības ierēdņu attieksmes maiņa pret iedzīvotājiem.

Ekonomiskā politika
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1.Uzņēmējdarbības
attīstībai
labvēlīgas vides veidošana, veicinot novada lauku teritoriju vides
saglabāšanu un attīstību.
2.ES fondu maksimāla apguve, valsts
un uzņēmēju investīciju piesaiste
novada ekonomiskai un sociālai
attīstībai.
3.Kalnsētas
parka
atjaunošana,
maksimāla pieejamība ikvienam
iedzīvotājam.
4.Komunālās saimniecības un siltuma apgādes tarifu audits, ES fondu
apguve komunālās saimniecības
uzturēšanai un attīstībai.
5.Ceļu stāvokļa uzlabošana un
uzturēšana, pašvaldības pārvaldībā
esošo ceļu seguma atjaunošana
iespēju robežās visā novadā.
6.Dzīvojamo rajonu iekšpagalmu,
stāvlaukumu un citu infrastruktūru
atjaunošana, radot labvēlīgu dzīves
vidi, piesaistot ES finansējumu.
7.Produktīva Saldus novada sadarbība
ar kaimiņu pašvaldībām, pierobežu,
kopā veidojot sabiedrisko transportu, sadarbību izglītības, kultūras un
citu pakalpojumu veidā.
8.Saldus būvvaldes darbinieku attieksmes maiņa pret iedzīvotājiem,
būvvaldes
darba
kardināla
uzlabošana.
9.Satiksmes drošības uzlabošana
pilsētā, īpaši pie skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
10.Nekustamā īpašuma nodokļa
pārskatīšana, nosakot atvieglojumus

vienīgajam nekustamajam īpašumam.
Izglītība, kultūra un sports

1.Valsts ģimnāzijas izveide Saldus
pilsētā, palielinot vidējās izglītības
konkurētspēju.
2.Pirmsskolas
un
sākumskolas
izglītības iestāžu tīkla sakārtošana
un pieejamība tuvāk dzīvesvietai un
visiem Saldus pilsētas iedzīvotājiem.
3.Novada skolu tīkla pārskatīšana,
mazo skolu saglabāšana novada centros, apvienojot kultūras un sociālās
funkcijas.
4.Kultūras
centra
atjaunošana
pilsētā, veicinot kultūras norišu
un
kultūrvēsturisku
aktivitāšu
pieejamību,
paredzot
atbalstu
maznodrošinātajiem.
5.Speciālās izglītības pieejamība Saldus novadā un lielāku resursu piesaiste novada talantīgo skolēnu atbalstam.
6.Pašvaldības atbalsts kvalificētiem
speciālistiem, morāli un materiāli
stimulējot
augsta
līmeņa
profesionalitāti un jauno speciālistu
piesaisti novadam.
7.Dažādu sporta veidu atbalstīšana un
plašāka pieejamība, kas balstīta uz
novada iedzīvotāju interesēm.
8.Iespējami
plašāku
iedzīvotāju
iesaistīšana aktivitātēs, atbalsts
nevalstiskām organizācijām un
biedrībām.
Sociālā drošība un veselība
1.Sociālā
atbalsta
palielināšana
un
līdzsvarošana,
sociālās
nevienlīdzības mazināšana, sociālā

dienesta darba paplašināšana, palielinot sabiedrisko un privāto
organizāciju lomu.

2.Konsultācijas kabineta izveide
sociālajos jautājumos, ģimenes
konsultatīvā centra izveidošana.
3.Veselīga dzīvesveida kultivēšana,
pieejamība pēc iespējas lielākam
cilvēku skaitam.
4.Vides
kvalitātes
uzlabošana,
uzraudzība,
videi
kaitējošu
pašvaldības
pieņemto
līgumu
pārskatīšana un apturēšana.
5.Sociālā transporta nodrošināšana
visā novadā.
6.Pašvaldības
policijas
darba
uzlabošana- no sodīšanas uz prevenciju, kārtības nodrošināšana naktīs
un lielos pilsētas pasākumos.
Apkopojot jūsu domas un idejas, šī
programma ir mūsu redzējums Saldus
novada attīstībai nākotnē, un par tās
izpildi ir atbildīgs ikviens no mums,
kuri esam apvienojušies JKP Saldus
nodaļā.
Mūsu uzdevums ir godprātīgi
kalpot Saldus novada iedzīvotājiem,
balstoties uz mūsu pamatvērtībām –
likumu, kārtību, godīgumu, atklātību
un profesionalitāti.
*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/484

Politiskā partija “KPV LV”
1. Ramona Petraviča

4. Artūrs Asars

2. Edgars Kronbergs

5. Māra Druvaskalne

3. Egils Gusts

6. Normunds Bērziņš
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Politiskā partija “KPV LV”
programma

Politiskā partija “KPV LV” Saldus pašvaldību vēlēšanās izvirza 4
prioritātes.
Pirmā prioritāte saistās ar regulāro
maksājumu nekontrolēto pieaugumu.
Daudzi iedzīvotāji ir sašutuši par
NĪN un komunālo maksājumu apjomu.
Pašvaldība neskaidro maksājumu
palielināšanas iemeslus un nesniedz
informāciju par līdzekļu izlietojumu.
Tādēļ “KPV LV” izveidos atklātu
regulāro maksājumu analīzes procesu.
Šī procesa ietvaros pašvaldība sniegs
informāciju par nodokļiem un tarifiem, kura tiks izvērtēta, lai noteiktu
un pamatotu nākamā gada regulāro
maksājumu apmēru.
• Tiem ir jābūt saprātīgiem, lai
iedzīvotāji būtu spējīgi tos samaksāt.
• Tiem ir jābūt samērīgiem un
pakāpeniskiem, lai katrs iedzīvotājs
var saņemt minimālo pakalpojumu
apjomu lētāk vai bez maksas.
• Tiem var piemērot atlaides, saskaņā
ar definētu pašvaldības politiku
par regulārajiem maksājumiem
gadījumos,
kad
iedzīvotāju
maksātspēja ir kritiski zema.
Mēs taupīsim Jūsu naudu un tāpēc
nodrošināsim:
• 1.-9. klašu skolēniem brīvpusdienas.
• Piemērosim atvieglojumus līdz
finansējuma maksājumos interešu
izglītības iestādēs un pulciņos.
Otrā
prioritāte
saistās
ar
izšķērdību, kuras rezultātā trūkst
līdzekļu sociālo jautājumu risināšanai.
Tādēļ ‘’KPV LV’’ izveidos :
• Pašvaldības uzņēmumu pārvaldības
kontroles sistēmu.
• Mainīs pašvaldības iepirkumu noteikumus.
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• Auditēs pašvaldības nekustamo
īpašumu pārvaldības praksi.

Ar iegūtajiem līdzekļiem tiks veidotas sekojošas sociālās programmas :
• Paplašināsim medicīnas
pakalpojuma klāstu.

centra

• Īpašu uzmanību veltīsim ma
nodrošināto sociālajai aizsardzībai.
• Ieviesīsim jaunus pakalpojumus, atlaides bērniem bāreņiem, vientuļiem
pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
• Nodrošināsim katram bērnam vietu
bērnudārzā un pieejamu pakalpojuma cenu.
• Finansiāli atbalstīsim tautas sportu,
pašdarbības kolektīvus un interešu
pulciņus.
• Veicināsim
sporta
aktivitāšu
pieejamību saldeniekiem.
• Sniegsim atbalstu skolām un interešu
grupām sporta inventāra iegādei.
• Investēsim skolu remontdarbos.
Trešā prioritāte saistās ar
pašvaldības sniegtās informācijas
nekvalitatīvo pakalpojumu saturu.
Iedzīvotājiem netiek dota ticama informācija par pakalpojumu
izmaksām, prasības un noteikumi ir
sarežģīti un nepārdomāti.
Tādēļ
“KPV
LV”
mainīs
pašvaldības budžeta skaidrojumus,
kā arī vienkāršos dažādu atļauju
saņemšanas procesus.

jektu detalizētām izmaksām.

• Siltumapgādes,
ūdens
un
kanalizācijas tarifu analīzes dati būs
publiski pieejami.
• Iestāsimies par pilnīgi atklātu,
godīgu budžeta līdzekļu sadali un
ekonomiski pamatotu izlietošanu,
ņemot vērā visa novada vajadzības.
• Iesaistīsim vietējos uzņēmumus
pašvaldības projektos, izmantosim
vietējo uzņēmēju sniegtos pakalpojumus, sekmējot to attīstību.
• Nodrošināsim uzņēmējiem un
privātpersonām kvalitatīvus bezmaksas pakalpojumus dokumentu
sakārtošanā pašvaldības iestādēs,
t.sk. būvvaldē, veicinot sadarbību
starp pašvaldību un uzņēmēju.
Ceturtā prioritāte saistās ar
pašvaldības nespēju komunicēt ar
sabiedrību un iesaistīt to lēmumu
pieņemšanā par attīstību.
Tādēļ ‘’KPV LV’’ izveidos sabiedrības
informēšanas un iesaistes praksi, kuras ietvaros pārskatīs attīstības plānus
prioritārās jomās.
• Ambulatorās medicīnas pakalpojumu jomā, atbalstot kvalificētu ārstu
piesaisti Saldus Medicīnas centram.
• Kvalitatīvas, konkurētspējīgas un
prognozējamas izglītības sistēmas
nodrošināšanā.
• Pašvaldības piemaksu kārtībai
pedagogiem,
to
kvalifikācijas
paaugstināšanai.

• Ieviesīsim personīgu atbildību par
izšķērdīgiem vai neskaidri pamatotiem lēmumiem pašvaldības vai to
kapitālsabiedrību izdevumos.

• Pašvaldības stratēģijai bērnudārzu
pieejamības jautājumā.

• Nodrošināsim ikvienam sabiedrības
loceklim iespēju sekot, pētīt
un savlaicīgi reaģēt uz līdzekļu
neefektīvu izmantošanu.

• Mūžizglītības atbalsta jomā.

• Vienkāršosim
pašvaldības
iedzīvotāju
iespējas
piekļūt
precīzām dažādu pašvaldības pro-

• Pašvaldības personāla un atalgojuma politikā.
• Izveidojot reemigrācijas atbalsta
pasākumu plānu.
• Jaunatnes pašiniciatīvu atbalstam,
lai veicinātu brīvā laika organizēšanu
jauniešiem.
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• Sekosim līdzi Saldus kultūras centra ēkas atjaunošanas procesam,
nepieļaujot nelietderīgu līdzekļu
izšķērdēšanu.

• Bijušo industriālo zonu un degradēto
teritoriju izmantošanas politikā.

neaizmirstot par lauku teritorijām.

• Uzņēmējdarbības attīstībai, samazinot birokrātiju.
Lūdzu apskatiet partijas izvērsto programmu www.kpv.lv.

• Ceļu sakārtošanai visā novadā,

*Piezīme: priekšvēlēšanu programma publicēta pašvaldības vēlēšanu
komisijai iesniegtajā redakcijā.
Pēdējais
atjauninājums
26.03.2017. plkst. 14.32

veikts:

http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/
CandidateList/130 ●

PĒTĪJUMI PAR GAISA KVALITĀTI
2017. gada janvārī Saldus novada pašvaldība pasūtīja
valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” gaisa piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu
Saldus pilsētai un tās pieguļošajai teritorijai.
Piesārņojuma modelēšana tika veikta, ņemot vērā
uzņēmumu, kuri veic piesārņojošās darbības, valsts statistiskos pārskatus “2-Gaiss”, kā arī pašvaldības sniegtos
datus par transporta plūsmas intensitāti. Pētījumā tika
secināts, ka modelēšanas ceļā iegūtās slāpekļa dioksīda,
sēra dioksīda, daļiņu PM10, daļiņu PM2.5 un benzola
koncentrācijas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos
Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” piesārņojošo
vielu robežlielumus un mērķlielumus. Plašāka informācija
pieejama Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Aktualitātes.
Saldus novada pašvaldība 2017. gada 31. martā ir
noslēgusi līgumu ar Latvijas Universitāti par pētījumu

“Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma
zonējuma izstrādāšana Saldus pilsētā un tai pieguļošajā
teritorijā”. Pētījums aptvers Saldus pilsētu, Draudzības,
Sātiņu, Mežvidu un Druvas ciemus. Līgums noslēgts
līdz 2018. gada 1. aprīlim. Pavisam 50 punktos pilsētā
un 20 punktos ārpus tiks pētīts ķērpju sastāvs un daudzums, kā arī sūnas. Pētījumu rezultātā tiks sagatavota
gaisa piesārņojuma karte, kā arī izstrādāti pilsētvides
kvalitātes uzlabošanas priekšlikumi un ieteikumi. Papildus gaisa kvalitātes pētījumiem 20 punktos tiks noteikts
smago metālu sastāvs un daudzums augsnē. Rezultāti tiks
salīdzināti ar normatīvajiem aktiem.
Lūdzu iedzīvotājus izturēties ar izpratni, ja sastapsiet
pētniekus Kalnsētas parka vai Saldus pilsētas apstādījumu
teritorijās, kā arī kapsētās.
Zane Štencele, vides pārvaldības speciāliste ●

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Uzsākti darbi projektā
“Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana”

Eiropas reģionālās attīstības fonda
(ERAF) atbalsts projektu īstenošanai
paredzēts specifiskā atbalsta mērķa
8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” īstenošanas
ietvaros.

Programmas mērķis ir atbalstīt
izglītības infrastruktūras attīstību
pašvaldību
dibinātās
vispārējās
izglītības iestādēs – sākumskolās,
pamatskolās, vidusskolās un ģim

nāzijās, lai sekmētu plānoto kom
petenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības satura pakāpenisku ievie
šanu. Pamatskolas nepieciešamais
skolēnu skaits, lai pretendētu uz
ERAF finansējumu, ir vismaz 200
skolēni, vidusskolā jābūt vismaz 240
skolēniem 7.-12. klasēs. Sākumskola
uz finansējumu var pretendēt, ja tā izveidota pamatskolas vai vidusskolas
reorganizācijas rezultātā. Saldus

novadā šim nosacījumam atbilst divas
pamatskolas – Saldus pamatskola un
Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola, viena vidus
skola – Saldus vidusskola, kā arī Saldus
novada pašvaldības Striķu pamat
skola, kura līdz 2017. gada 31. augustam tiek reorganizēta par Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolu.
Kopumā projekta īstenošana vērsta
uz 1354 izglītojamiem, tie ir 50,90 %
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2017. gada MAIJS

no visa novada izglītojamo skaita. Katrā no projektā iesaistītajām
skolām plānots attīstīt trūkstošos
infrastruktūras elementus, iegādāties
aprīkojumu, rezultātā radot pievilcīgu
mācību vidi kvalitatīva un mūsdienu
prasībām atbilstoša mācību procesa
nodrošināšanai.
Saldus novada pašvaldība ir
saņēmusi pozitīvu atzinumu no
Izglītības un zinātnes ministrijas
par iesniegto projekta ideju “Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” un Centrālās finanšu un
līgumu aģentūras uzaicinājumu līdz
2017. gada 30. novembrim sagatavot
un iesniegt projekta iesniegumu par
visām iepriekš nosauktajām izglītības
iestādēm.
Lai iesniegtu projekta iesniegumu, ir jāveic apjomīgi sagatavošanās
darbi – tehniskās dokumentācijas
izstrāde, kas šobrīd jau tiek veikta.
Projekta attiecināmās izmaksas: 4 046 497, 65 eiro, t.sk. ERAF
finansējums 3 439 523 eiro.
Plānotais projekta īstenošanas
laiks: 2018. gada janvāris – 2021.
gada februāris.
Saldus pamatskolā uz 01.09.2016.
reģistrēts 391 izglītojamais. Skolēnu
skaitam ir tendence augt. 2015. gadā,
salīdzinot ar 2010. gadu, skolēnu skaits
ir pieaudzis par 35 izglītojamajiem,
bet 2016./2017. m.g. – par 51
izglītojamo. Šobrīd esošās skolas
ēkas telpas ir aizpildītas un tajās nav
iespējama kvalitatīva plānoto un
esošo programmu mācību procesa
organizēšana. Mazā skolas ēka ir
sliktā tehniskā stāvoklī un, pamatojoties uz eksperta sniegto atzinumu,
tā ir demontējama. Skolā nav telpu,
kur varētu izvietot mazajā skolas ēkā
izvietotās darbmācības klases, telpu
angļu valodai un bibliotēkas krājumus.
Projektā plānots demontēt mācībām
nepiemēroto mazo skolas ēku, tās
vietā izbūvējot jaunu telpu bloku ar
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dabaszinību, moderno tehnoloģiju/
valodu kabinetiem, praktisko darbu
laboratorijām, mājturības telpām.
Jaunizveidotās telpas aprīkos ar
ergonomiskām mēbelēm, iekārtām un
IT tehnoloģijām un dabaszinību apguvei nepieciešamo aprīkojumu. Mazās
skolas ēkas demontāžas projekta
izstrāde un pati ēkas demontāža tiks
veikta par Saldus novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem, un izmaksas netiks iekļautas projekta attiecināmajās
izmaksās.
Saldus
novada
pašvaldības
 ieceres internātpamatskolā mācās
C
248 izglītojamie. Esošās sporta
zāles laukums ir par mazu, telpas ir
sliktā tehniskā stāvoklī, ēkai ir vāja
energoefektivitāte un tā nav pielāgota
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Grūtības sagādā izglītības standarta “Sports” realizēšana. Projekta rezultātā plānota Cieceres
internātpamatskolas esošās sporta
zāles pārbūve par multifunkcionālu
zāli ar mūsdienu prasībām atbilstošu
mācību vidi, kur iesaistītajai mērķa
grupai realizēt noteikto izglītības standartu “Sports”, kvalitatīvi nodarbo
ties ar sportu, ārstniecisko vingrošanu
un rehabilitāciju. Lai sporta zāli
nodotu ekspluatācijā, Saldus novada pašvaldībai ir jānodrošina vides
pieejamības, ugunsdrošības prasību
izpildi visā skolas ēkā, un tas tiks
veikts par Saldus novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Tiks iegādāti arī
portatīvie datori, ko izmantos visos
mācību priekšmetos, kuru apmācībām
ir
nepieciešamas
informāciju
tehnoloģijas.
Saldus
novada
pašvaldības
Striķu pamatskola reorganizācijas
rezultātā no 2017. gada 1. septembra
uzsāks savu darbību kā sākumskola,
kurā tiek uzņemti bērni līdz 6. klasei.
Skolu apmeklē 94 audzēkņi. Striķu
pamatskolā apmācības balstītas uz
Montessori pedagoģiju skolas mācību
un audzināšanas darbā visa Saldus novada skolēniem. Mācību process notiek

divās skolas ēkās (vecajā un jaunajā).
Abas ēkas ir pilnībā noslogotas. Projekta īstenošana notiks jaunajā skolas
ēkā, kas sākotnēji celta kā kopmītne.
Vairākas klašu telpas ir šauras, nav
piemērotas mācību procesam un ir
nepieciešama telpu apvienošana un
atjaunošana, nodrošinot izglītojamiem
kvalitatīvu mācību vidi. Visā ēkā
nav ventilācijas sistēmas, apgaismojums ir nekvalitatīvs un novecojis.
Ēkā ir neracionāli un neergonomiski izveidota centrālapkures sistēma
un ūdensapgāde. Elektroinstalācija
ir nolietojusies. Ēkai nepieciešama
siltināšana un energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi, lai skolēni
telpās varētu justies komfortabli. Skolā
ir izveidots bezvada interneta tīkls, bet
tas ir vājš un darbojas ar traucējumiem.
Ēkai nepieciešama hidroizolācija un
lietus drenāža, jo ēkas pagrabā ieplūst
ūdens. Esošās mēbeles, datortehnika
un iekārtas ir novecojušas. Projekta
rezultātā tiks novērsti visi iepriekš
minētie trūkumi, izveidojot ergonomisku un modernu mācību vidi. Ēkas
energoefektivitātes, labiekārtošanas
pasākumi un pamatu hidroizolācija
tiks veikti par pašvaldības budžeta
līdzekļiem, jo nav iekļaujami projekta
attiecināmajās izmaksās.
Saldus vidusskolā mācās 621
izglītojamais (251 izglītojamie 1.-4.
klase, 370 izglītojamie 5.-12. klase,
t.sk. 7.-12. klase 293 izglītojamie).
Projekta plānotās aktivitātes tiks veiktas ēkā, kas atrodas J. Rozentāla ielā
19. Skolas ēkā esošā apkures, ūdens
un kanalizācijas sistēma ir nolietojusies, ir nepieciešama to pārbūve.
Skolā nedarbojas ventilācijas sistēma,
elektroinstalācija ir nolietojusies
un bieži ir jāveic tās remonta darbi. Atsevišķas klašu telpas netiek
nodrošinātas ar silto ūdeni. Atsevišķas
mācību telpas ir par šauru esošajam
skolēnu skaitam. Esošā mācību vide
nav ergonomiska. Skolā ir īstenots
dabaszinību projekts, bet tas bija
vērsts uz vidusskolas izglītojamo
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auditoriju. Šobrīd skolā pietrūkst
dabaszinību kabineti un praktisko
darbu telpas pamatskolas posmam.
Projektā plānota visu nepieciešamo
inženierkomunikāciju pārbūve un
atjaunošana (apkure, kanalizācija,
ūdensvads, ventilācija, IT tīkls),
atsevišķu mācību telpu pārbūve
un atjaunošana, jaunu mēbeļu,
aprīkojuma un IKT iegāde. Jaunu
dabaszinību, matemātikas kabinetu,
praktisko darbu telpas izveidošana un

TRĪS, DIVI, VIENS,
AIZIET!
SĀKAM DOMĀT
VESELĪGI!

Saldus novada pašvaldība š. g.
24. martā ir parakstījusi vienošanos
ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru par ESF projekta Nr.
9.2.4.2./16/I/041 “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Saldus novadā”
īstenošanu.
Šobrīd vēl notiek nepieciešamo dokumentu sagatavošana un precizēšana,
lai varam jau maijā veiksmīgi uzsākt
pirmās projektā plānotās aktivitātes.
Projekta mērķis ir veicināt Saldus novada iedzīvotāju veselīgu

pilnīga aprīkošana 7.-9. klasei.
Esošais skolas sporta laukums
nav atbilstošs. Tajā nav iespējams
kvalitatīvi īstenot noteikto izglītības
standartu “Sports”. Projektā plānota
esošā sporta laukuma pārbūve un
aprīkošana (t.sk. skrejceļa, futbola
laukuma, tāllēkšanas bedres, mešanas
sektora, vingrošanas vietas, strītbola
spēles vietas izveide u.c.).
Sporta

laukuma
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darbi tiks veikti, bet tie netiks iekļauti
projekta attiecināmajās izmaksās,
tiks apmaksāti no Saldus novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ir sagatavots orientējošs darbu
grafiks, taču, rēķinoties ar projekta
iesnieguma īstenošanas procedūru
gaitu, katrā izglītības iestādē veicamo
darbu laiks tiks precizēts atsevišķi.

labiekārtošanas

Eva Jēkobsone, projektu vadītāja ●

dzīvesveidu un fizisko aktivitāti,
īstenojot dažādus veselības veici
nāšanas un slimību profilakses
pasākumus. Projekta mērķa grupa
ir visi Saldus novada iedzīvotāji,
jo īpaši teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautās
iedzīvotāju grupas – iedzīvotāji, kuri
dzīvo teritorijā ārpus pilsētas, trūcīgie
un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti,
iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni. Viens no projekta
nosacījumiem paredz, ka līdz projekta
īstenošanas beigām – 2019. gada
31. decembrim, aktivitātēs jāiesaista
4281 iedzīvotājs no augstāk minētajām
mērķa grupām.

iegādāsimies arī sporta inventāru
(peldēšanas inventāru, nūjošanas
nūjas, vingrošanas paklājus un gumijas) un dažādas spēles. Pasākumi tiks
organizēti visa novada teritorijā, tie
vērsti uz iedzīvotāju dzīvesveida paradumu maiņu, informētības uzlabošanu
un lielākas atbildības uzņemšanos par
savu veselību. Visi plānotie pasākumi
ir saistīti ar projektā noteiktajām
tēmām: veselīgs uzturs, atkarības,
garīgā veselība, reproduktīvā veselība,
fiziskās aktivitātes un profilakse.

Projekta ietvaros plānoti dažādi,
mērķa grupu interesēm atbilstoši
veselību veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi – interaktīvas
nodarbības, lekcijas, atbalsta grupas, nometnes, fizisko aktivitāšu
nodarbības, Veselības dienas un
citi pasākumi. Projekta ietvaros

Ar apstiprināto 2017. gada darba
plānu var iepazīties pašvaldības mājas
lapā sadaļā Projekti http://www.saldus.lv/pasvaldiba/novada-projekti5/
saldus-novada-projekti/pasakumivietejas-sabiedribas-veselibasProjekta kopējais finansējums ir
298800 eiro, no kuriem 85 % ir ESF
finansējums, 15% – valsts budžeta
finansējums.
Liene Klagiša, projektu vadītāja●

Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/041) norisinās
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
līdzekļiem.
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STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS
Saldū viesojās Taipejas misijas vadītājs
Saldus un Taipejas misijas
draudzība ilgst jau 10 gadus, un šo
gadu laikā šī draudzība īstenojusies
dažādās sadarbības sfērās.

leru nama un muzeja apmeklējuma
Taipejas misijas vadītājs Wu kungs
bija pārsteigts par Saldus lielo kultūras
mantojumu.

Pagājušajā rudenī Taipejas misija
Latvijā ieguva jaunu vadītāju, kurš
kopā ar Latvijas nodaļas vadītāju
4. aprīlī apmeklēja Saldu. Īpaša
interese Taipejas misijas vadītājam
bija par nevalstiskajām organizācijām
un ražošanu.

Vēlāk tika apmeklēta Saldus
Mūzikas un Mākslas skolu ēka, kur
viesiem bija lieliska iespēja ne tikai
apskatīt ēku, bet arī redzēt bērnus,
kuri veido, glezno un spēlē kādu ins
trumentu. Wu kungs atzīmēja ēkas
gudros interjera risinājumus un
multifunkcionalitāti. Bērni sveicināja
viesus angļu valodā, kas īpaši
pārsteidza vadītāju.

Vizīte sākās Saldus novada
pašvaldībā ar pieņemšanu pie
priekšsēdētājas Indras Rassas, kur
misijas vadītājs iepazina Saldus
pašvaldības darbu un uzzināja daudz
jauna par pilsētu. Vēlāk Kapelleru
namā tika rīkotas nelielas nevalstisko
organizāciju prezentācijas, kur Līga
Šaule no mākslu attīstības biedrības
“Ilizanna”, Gatis Baumanis no džudo
kluba “Saldus” un Inga Dobuma
no biedrības “RažoJums” pastāstīja
par saviem darbības principiem
un mērķi, kā arī atbildēja uz viesu
jautājumiem. Taipejas misijas vadītājs
īpaši interesējās par džudo, jo arī pats
ar to nodarbojas, un izteica cerību par
turpmāku sadarbību ar Saldus džudo
klubu.
Pēc tam tika apmeklēts Saldus J.
Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejs, kur direktore Agrita Ozoliņa
ieinteresēja viesus ar J. Rozentāla
dzīvesgājumu un darbiem. Pēc Kapel-

Vizīte
turpinājās
ražošanas
uzņēmumā SIA “Cannelle bakery”,
kur vadītāji Ivars Skrebelis un Bruno
Ansons laipni sagaidīja viesus, ļāva
apskatīt interesantos ražošanas procesus un pēc apskates arī pacienāja viesus ar gardajiem pīrādziņiem un biezpiena bumbiņām.
Vizīte noslēdzās pie tekstil
mākslinieces Baibas Rīteres, apskatot
un priecājoties par viņas skaistajiem darbiem un novērtējot šo īpašo
mākslas veidu.
Saldus novada pašvaldība izsaka
lielu un sirsnīgu paldies visiem, kuri
uzņēma mūsu pilsētas viesus!
Dina Neimeta,
p/a “TIKS centrs”
starptautisko attiecību speciāliste●

Saldus Tūrisma
informācijas centra
izstāžu zālē bija
apskatāma starptautiska foto
izstāde

Saldus novads sadarbībā ar savām
sadraudzības pašvaldībām īsteno
dažādus projektus, kuri palīdz ne tikai
nostiprināt ciešās draudzības saites
starp iedzīvotājiem, bet arī dod iespēju
piedalīties starptautiskos projektos.
Viens no šādiem projektiem
īstenots sadarbībā ar Saldus draugiem
Liderbahā (Vācija) un Vilebonā (Francija) – izveidota ceļojoša izstāde, kura
aprīlī bija apskatāma Saldū. Pilsētu
foto klubi atlasīja savus labākos darbus par tēmu “Klimats” un vienojās
kopīgā izstādē ar nosaukumu “Klimats
tuvplānā”. Kopā tika izstādīti 90 darbi,
kuros saskatāma katras sadraudzības
pašvaldības savdabība un lielākie
izaicinājumi klimata jomā.
Dina Neimeta,
p/a “TIKS centrs”
starptautisko attiecību speciāliste●

AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
Druvā notika Saldus novada
Teātra svētki
1. aprīlī Druvas kultūras namā notika Saldus
 ovada Teātra svētki, kas pulcēja 13 Saldus novada
n
amatierteātrus.
Jaunlutriņu amatierteātris (režisore Sandra Medne)
skatītājiem dāvināja muzikāli literāru sveicienu “Latvijā
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ir dzīve laba”, kur ar smaidu varēja paskatīties uz to, cik
aktieriem un teātriem ir laba dzīve mūsu skaistajā zemītē.
Pampāļu pagasta dramatiskais kolektīvs (režisore Ināra
Kārkliņa) rādīja Dagnijas Vilmanes skeču “Pampollo.
lv”. Tas bija 1. aprīļa stilā ieturēts portāla Pampollo.lv
veidošanas stāsts, kurā varēja uzzināt svarīgākās ziņas,
kurām pampāļniekuprāt būtu jāparādās šādā portālā.
Zvārdes pagasta amatierteātris “Karameles” (režisore
Sintija Krūza) rādīja uzvedumu “Lieldienas klāt! Aprill,
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aprill!”, kas bija sveiciens skatītājiem 1. aprīlī ar vēstījumu
par Lieldienām, kas tuvojas – zaķi, cāļi un pārsteigums –
krokodillēns, kas izšķīlās no olas.
Jaunauces pagasta amatierteātris “Lanselots” (režisore
Inguna Balcere) rādīja anekdotes par skolas tēmu Ingunas
Balceres salikumā “Kļaviņ, tu man skaties!”. Skatoties šo
anekdošu salikumu, skatītāji varēja atcerēties skolas laiku.
Novadnieku pagasta amatierteātris “Pieskāriens”
(režisore Antoņina Japina) rādīja Hermaņa Paukša lugu
“Ak, Dievs, kādi murgi!”, kur filozofiski apcerēja realitāti
un sapņus, kā arī to, ka dažreiz realitāti un sapņus nav
iespējams atšķirt.
Saldus Tautas teātris (režisore Inese Legzdiņa) spēlēja
Evijas Martukānes lugu “Birutiņas laime”, kur tika parādīts
tas, ka katrs grib būt mīlēts un katrs grib satikt savu otru
pusīti, bet ne visiem tas nākas viegli. Un labi, ka ir precētas
draudzenes, kuras gādā arī par draudzenes laimi un sniedz
(ne)derīgus padomus.
Zirņu pagasta amatierteātris (režisore Sarmīte Kaufmane)
rādīja Monikas Zīles lugu “Savedējs” – sievietes cīņu par
vīrieša sirdi.
Druvas amatierteātris (režisore Ļuba Kapteine) rādīja
fragmentu no Jāņa Akuratera lugas “Vecie un jaunie”, kur
Buļļu mājās ierodas potenciālā dēla Luda līgava.
Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols” (režisore Sanita
Vītola) uzstājās ar muzikālu uzvedumu “Dzīve kā teātris…
tikai bez mēģinājumiem…”.
Zaņas amatierteātris “Oga” (režisore Jeļena Kuļvinska)
stāstīja galda runas un anekdotes no dzīves uzvedumā
“Apsveicam!”.
Šķēdes Dailas teātris (režisore Daila Medne) skatītājus
sveica ar skeču “Olas”. Skečā aktieri parādīja, kā pavisam
parasta lauku večiņa var uzvarēt derībās un kļūt par
miljonāri.
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Lutriņu pagasta amatierteātris “Atvars” (režisore Maira
Vimba) rādīja Guntas Drezovas lugu “Lauku gurķis”, kas
stāstīja par to, kā atrisināt finanšu problēmas, izīrējot vīru.
Ezeres amatierteātris “Meduspods” (režisore Linda Gruze) improvizēja par tēmu – “Māksla cilvēkam”, kas ļāva
paskatīties uz to, vai katram ir lemts izprast mākslu.
Saldus novada Teātra svētkus vadīja un skatītājus ar
improvizācijas skečiem iepriecināja radošās apvienības
“Spiediens” dalībnieki – Mārcis Viļums un Līga Putniņa.
Pēc izrādītā fragmenta režisori tika uzaicināti doties uz
salonu “RRR” – Radošā Režisora Roka. Radošs režisors ir
ļoti nozīmīgs teātra dzīvē, jo ne velti saka – tam ir režisora
tvēriens! Katra režisora raksturīgākais žests tika iemūžināts
un klātesošie varēja aplūkot visa novada režisoru tvērienus
vienuviet. Svētku otrajā daļā, saņemot Ilmas Kamkovskas
atveidoto RRR, katrs kolektīva vadītājs uzsvēra viņam
nozīmīgo darbā ar savu teātri. Zinot, ka teātra pasaules
ļaudīm piemīt jūtīgas dvēseles, režisoriem tika dāvāti arī
balti cimdiņi turpmākam darbam ar aktieriem!
Kad visas izrādes, skeči un iestudējumi bija parādīti
un apskatītas visu režisoru radošās rokas, Saldus novada
Teātra svētku dalībnieki baudīja atpūtas vakaru kopā ar
grupu “Sapņu pietura”.
Saldus novada Teātra svētki jau vairākus gadu desmitus ir tradicionāls pasākums novadā. Katru gadu tuvākajā
Starptautiskās Teātra dienas (kas ir 27. martā) sestdienā arī
Saldus novadā tā tiek atzīmēta ar visu amatierteātru sagata
votiem priekšnesumiem un lustēšanos.

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

21. aprīlī Blīdenes kultūras namā Saldus un Brocēnu novadu
20 deju kolektīvi piedalījās deju kolektīvu skatē

Gatavojoties XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku Deju lieluzvedumam “Māras
zeme”, repertuāra apguves skatēs
tiek noteikts koprepertuāra apguves
līmenis tā sagatavošanas pirmajā
posmā, kā arī deju lielkoncerta
“Vēl simts gadu dejai” potenciālie
dalībnieki.

Lai skates rezultāti ir motivācija
mērķtiecīgi strādāt pie dejotāju
labākas sagatavotības un kolektīvu
mākslinieciskā snieguma izaugsmes!

Gandarījums par nesen dibinātiem
kolektīviem, kuri īsā periodā apguvuši
repertuāru un pieteikuši sevi kā
potenciālie Deju svētku dalībnieki.

• Saldus novada Novadnieku pagasta
deju kopa “Sadancis”, vadītājs
Dzintars Kaksis – II pakāpe.

B grupa
• Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” TDA “Kursa”, vadītāja Inese
Buša – I pakāpe;

C grupa

• Saldus tehnikuma jauniešu deju
kolektīvs “Rota”, vadītāja Jeļena
Tarasova – I pakāpe;
• Saldus novada Druvas vidusskolas
jauniešu deju kolektīvs “Puzurs”,
vadītāja Laine Liepa – I pakāpe;
• Saldus novada Lutriņu pagasta
jauniešu deju kolektīvs “Vilks”
vadītāja Jeļena Tarasova – I pakāpe;
• Saldus BJC jauniešu deju kolektīvs
“Meduslāse”, vadītājas Sandra
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Laure un Māra Ziemele – I pakāpe;
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Druvas kultūras nama VPDK “Druva”, vadītāja Ina Jurcika – I pakāpe;

• Brocēnu novada Blīdenes kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs
“Blīdene”, vadītāja Sanita ŠampiņaBergmane – II pakāpe;

• Saldus novada Jaunauces pagasta
deju kopa, vadītāja Inguna Balcere –
I pakāpe;

• Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” TDA “Kursa” studija,
vadītāja Inese Buša – III pakāpe;

• Brocēnu novada, Brocēnu kultūras
un izglītības centra VPDK, vadītājs
Gatis Neimanis – II pakāpe.

• Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs “Jumis”, vadītāja Ligita Ķiene – diploms par piedalīšanos;
• Zirņu pagasta jauniešu deju kolektīvs
“Virpulis”, vadītāja Dita Ņuņēviča –
diploms par piedalīšanos.
D grupa
• Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” deju kopa “Bandava”,
vadītāja Santa Laurinoviča –
augstākā pakāpe;
• Saldus novada

Saldus pagasta

E grupa
• Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” deju kopa “Bandava”,
vadītāja Santa Laurinoviča –
augstākā pakāpe;
• Brocēnu novada, Blīdenes kultūras
nama VPDK “Leti”, vadītāja Lāsma
Krama – II pakāpe.
F grupa
• Saldus novada Saldus pagasta
Druvas kultūras nama deju kolektīvs
“Druvas seniori” sastāvs “Foršie”,

vadītāja Diāna Einmane – I pakāpe;

• Saldus novada Saldus pagasta
Druvas kultūras nama deju kolektīvs
“Druvas seniori” sastāvs “Feinie”,
vadītāja Diāna Einmane – I pakāpe.
3.-4. klašu deju kolektīvi
• Saldus novada Druvas vidusskolas
bērnu deju kolektīvs “Mazais puzurs”, vadītāja Agita Skrebele – II
pakāpe;
• Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” bērnu deju kolektīvs
“Dzīpars”, vadītāja Baiba Rāzna –
diploms par piedalīšanos.
Paldies dejotājiem, kolektīvu
vadītājiem, pašvaldībām un pagastu
pārvaldēm par kopā paveikto!
Santa Laurinoviča,
Saldus deju apriņķa
deju kolektīvu virsvadītāja●

Kupli apmeklēta izstāde “Ražots Saldus novadā”

8. aprīlī Saldus sporta kompleksā
norisinājās izstāde “Ražots Saldus novadā”, kurā piedalījās vairāk
nekā 80 Saldus novada uzņēmēji,
mājražotāji, amatnieki, biedrības,
iestādes un pagastu pārvaldes.
Izstādi atklāja Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa un
savā uzrunā uzsvēra, ka Saldus novads
var lepoties ar čakliem un prasmīgiem
amatniekiem, radošām un aktīvām
biedrībām, kā arī daudziem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē atzītiem
uzņēmumiem, tādēļ izstāde “Ražots
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Saldus novadā” ir lieliska iespēja vie
nuviet iepazīties ar Saldus novadā
ražotajām precēm un piedāvājumiem.

kūka, kuru arī šogad sarūpēja SIA
“Jānis”. Kūkas garums bija ap diviem
metriem un svars – ap 50 kg.

Dienas
laikā
apmeklētājus
un arī izstādes dalībniekus ar
priekšnesumiem priecēja Saldus
novada mākslinieki – “Lustīgais
Blumīzers”, Jānis Bērziņš, Jānis
Narkevics un Edgars Jānis Kārkliņš,
Raimonds Patmalnieks un Uldis Fridrihsons, grupa “Cik dažādi” un īpaši
muzikālie sveicieni bija no konkursa
“Supernova” finālistiem – grupas
“MyRadiantU”.

Izstādes apmeklētāji, atbildot uz
jautājumiem, varēja iegūt uzņēmēju
sarūpētās balvas. Visas dienas garumā
notika dažādas ražotāju aktivitātes,
tirgošanās, degustācijas, konsultācijas.

Kā ierasts, arī par pasākuma
mazākajiem
apmeklētājiem
tika
padomāts, un bērni varēja izlēkāties
piepūšamajā atrakcijā, piedalīties
radošajās darbnīcās, skatīties multfilmas, bet kompleksa ārpusē apskatīt
skaistos trusīšus.
Pasākuma laikā tika baudīta svētku

Saldus sporta kompleksā notikušo
izstādi apmeklēja kupls skaits Saldus
novada iedzīvotāju un viesu.
Pasākumu finansiāli atbalstīja Saldus novada pašvaldība. Pasākuma
rīkotāji pateicas visiem izstādes
dalībniekiem un Saldus sporta kompleksa darbiniekiem! Pasākumu rīkoja
pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta
centrs”.
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2017. gada MAIJS

Pasniegtas balvas Saldus novada uzņēmējiem
bija ieteikti ieteikti: A/S “Druva Food”, zīmols “Pampālis”,
zīmols “Biezpiena bumbeles”, SIA “Saldus pārtikas
kombināts”.

8. aprīļa vakarā Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
notika svinīga Saldus novada uzņēmēju gada balvas ceremonija, kur Saldus novada uzņēmējus sumināja septiņās
nominācijās.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa izteica
gandarījumu par čaklajiem novada ļaudīm, kas Saldus novada vārdu nes ne tikai visā Latvijā, bet arī ārpus tās, kā arī
pateicās uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem par
lielisko atmosfēru izstādē “Ražots Saldus novadā”.
Pirmo reizi tika pasniegtas pateicības uzņēmumiem, kas
visvairāk atbalsta jauniešus ar prakses vietām: SIA “Saldus ceļinieks”, ZS “Klintis”, IK “Skaistuma studija”, SIA
“Jānis” un ZS “Krastkalni”.
Nominācijas “Gada jaunais uzņēmējs” laureāts – kokkopis Ģirts Vitkovskis. Vēl šajā nominācijā bija pieteikti
šādi uzņēmumi: SIA “Agro fondi”, SIA “Bee bite”, zīmols
“Biezpiena bumbeles”, SIA “Cits bārs”, SIA “Eurotruck”,
SIA “Guru fitness”, SIA “Magic in Latvia” un zīmols
“Pampālis”.
Nominācijā “Gada sociāli atbildīgākais uzņēmējs”
uzvarēja Z/S “Apenīši” – Aivars un Skaidrīte Čaročinski.
Vēl šajā nominācijā bija ieteikti: SIA “AGB serviss”, SIA
“Agrochema Latvia” Saldus agrocentrs, SIA “Agroķīmija
Saldus”, SIA “AI.X”, Z/S “Bāķi”, SIA “Certa Serviss”,
SIA “Druvas Unguri”, SIA “EL. serviss”, SIA “Griezes
Dzintari”, Ilze Pīlēģe, SIA “Jets Vacuum”, Z/S “Klintis”,
SIA “Labo lietu lāde”, Z/S “Mazkalni”, SIA “Norplast”,
SIA “R Motors”, SIA “Saldus ceļinieks” un SIA “Vārpiņa
MR”.
Nominācijā “Gada sakoptākais uzņēmums” uzvarēja
SIA “Saldus medicīnas centrs”. Vēl šajā nominācijā bija
ieteikti: SIA “Pipariņš AV”, SIA “Jets Vacuum”, IK “Viesu
nams “Kaplūžmuiža””, Z/S “Krastmaļi” un viesu nams
“Sidrabi”.
Nominācijā “Gada saldumu ražotājs” laurus plūca
uzņēmums SIA “Cannelle Bakery”. Vēl šajā nominācijā

Savukārt iestādes un pagasta pārvaldes nominācijai
“Gada partneris” izvirzīja astoņus uzņēmumus – SIA
“Aksīte” (Kursīšu pagasts), keramiķi Ingu Gūtmani
(Pampāļu pagasts), Z/S “Krastmaļi” (Ezeres pagasts), SIA
“Saldus Druva” (Saldus pagasts), SIA “Saldus meliorācija”
(Lutriņu pagasts), SIA “Sporta punkts Latvija” (Saldus), Z/S
“Smēdeles” (Jaunlutriņu pagasts) un SIA “KOLS” (Zaņas
pagasts). Šajā nominācijā par labāko šajā nominācijā tika
atzīts uzņēmums SIA “Aksīte”.
Kā katru gadu, arī šogad tika sveikti lielākie nodokļu
maksātāji Saldus novadā: AS “PATA Saldus”, SIA “Saldus
ceļinieks”, SIA “Ergo E.B.F.”, SIA “66North Baltic” un ZS
“Pampāļi”.
Pasākuma laikā sveica uzņēmumu SIA “Saldus
ceļinieks” par iegūto augsto balvu konkursā “Gada
labākā būve Latvijā 2016” nominācijā “Inženierbūve” par
rekonstruēto autoceļu Rīga-Liepāja no Kalnciema tilta līdz
Apšupes krustojumam, kā arī pasniedza p/a “Saldus TIKS
centrs” Pateicību par sadarbību 2016. gadā, kas bija gan
uzņēmuma, gan pilsētas jubilejas gads.
Laikraksta “Saldus Zeme” simpātiju balvu, ko pasniedza
laikraksta redaktore Andra Valkīra, saņēma DJ Ziggy.
Pasākuma vadītājs Haralds Burkovskis noslēgumā teica:
“Saldus ir mazs, ja tam jābrauc cauri. Taču cilvēki ar savu
darbu novadu dara lielu! Man prieks par jums!”.
Pasākumu ar sirsnīgiem priekšnesumiem kuplināja Saldus mūzikas skolas audzēkņi, savukārt noslēgumā uzstājās
dziedātāja Ieva Kerēvica un pianists Madars Kalniņš.
Šogad iedzīvotāji konkursam pieteica 39 pretendentus
četrās nominācijās. Martā konkursa vērtēšanas komisija
katrā nominācijā izvelēja trīs pretendentus, kurus apmeklēja
klātienē, lai izvērtētu uzņēmumu darbību, investīciju
piesaisti, jaunu darbavietu radīšanu, ražoto produktu vai
pakalpojumu kvalitāti, oriģinalitāti, vides sakoptību un
citus aspektus. Vērtēšanas komisijā darbojās AS “SEB
banka” Saldus filiāles vadītāja Anita Rozentāle, Saldus
novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Sarmīte
Ozoliņa, laikraksta “Saldus Zeme” žurnāliste Daina Marcinkus, Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs Imants Džulis
un Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” direktore Eva
Rozīte-Ņikitina.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste●
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JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Jauniešu atpūtas un iniciatīvas centrs “Šķūnis” aktualitātes
Pēc izmaiņām darbinieku sastāvā
Jauniešu atpūtas un iniciatīvas
centrs “Šķūnis” aktīvi un dinamiski
turpina savu darbību.
Tagad tā kodolu veido vadītāja Laura Ūžele, kas pagājušā gada oktobrī
sāka darbu JIC “Šķūnis” kā jaunatnes
lietu koordinatore, un Laima Tiļļa,
kas pavisam nesen uzsākusi darbu
jauniešu centrā. Pašas būdamas vēl
jaunietes, aktīvi iesaistāmies visās
aktivitātes un cenšamies jauniešu ikdienu padarīt interesantāku, lai viņu
brīvais laiks tiek pavadīts lietderīgi.
JIC “Šķūnis” jauniešiem nav tikai
vieta, kur uzspēlēt dažādas spēles un
iesaistīties aktivitātēs, bet gan gluži
kā otrās mājas, kur satikties ar saviem

draugiem, draudzēties un kopīgi darīt
labas lietas!
Jaunieši uzskata, ka sports ir daļa no
veselīga dzīvesveida, mēs atbalstām
viņu iniciatīvu – ar labiem rezultātiem
startējām
Rozentāla
skrējienā,
aizvadījām JIC “Šķūnis” futbola un
basketbola spēles, gājām pārgājienā
un vasarā plānojam izdzīvošanas
pasākumu.
Bet, kā radīt jauniešiem saistošu
aktivitāšu piedāvājumu? Uzklausīt
viņus un ļaut pašiem darboties!
Jauniešiem ir iespēja iesaistīties
pasākumu organizēšanā, brīvprātīgajā
darbā, kā arī jaundibinātajā biedrībā.
Ir dibināta jauniešu biedrība “Saldus jauniešu balss”, kurā jaunieši var

paust savu balsi, savas idejas, tikt
sadzirdēti un kopā nonākt līdz ideju
realizācijai. Ja esi aktīvs, gribi attīstīt
savu personību un prasmes, rakstīt
projektus, vienkārši interesanti pavadīt
laiku, kļūsti par biedrības biedru. Nāc
uz JIC “Šķūnis” vai sazinies pa e-pasta adresi: sjb@inbox.lv.
Arī JIC “Šķūnis” sava facebook.com, draugiem.lv lapa, kā arī
instagram profils un kopīga whatsapp grupa, ko jaunieši nodēvējuši par
“Pārnēsājamo Šķūni” – mūsuprāt, kā
vēl vienu iespēju, kur iepazīt vienam
otru, apmainīties viedokļiem, plānot
JIC “Šķūnis” aktivitātes un vienkārši
komunicēt savā starpā.
Laura Ūžele, JIC “Šķūnis” vadītāja●

PAGASTU AKTUALITĀTES
Kursīšu pagasts
3. aprīlī bibliotēkā notika interesanta saruna-lekcija par enegrammu, kuru
vadīja un zināšanās dalījās pamatskolas direktore Irēna Lagūna. Kas ir
enegramma, kā to izmantot, kādi ir
enegrammas trīs tipu centri un daudzus citus jautājumus varēja noskaidrot, mēģināt saprast, kurš enotips mēs
katrs esam. Bija interesanti padomāt,
kas no stāstītā atbilst mums pašiem.
Interesenti latviešu valodā par enegrammu var izlasīt šeit - http://www.
eneagramma.lv.
8. aprīlī Kursīšu pagasts piedalījās
izstādē “Ražots Saldus novadā”, kuras
laikā stendā prezentēja pagasta iestāžu
darbu, kolektīvus, sasniegumus un
piedāvājumu citiem. Paldies visiem
iestāžu darbiniekiem, kuri palīdzēja
apkopot materiālus un izveidot stendus. Izstādē piedalījās un iekārtot
palīdzēja – bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons, kultūras darba
organizatore Ilzīte Griķe, mazpulka
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“Bitīte” vadītāja Dace Meļķerte ar
mazpulcēniem Artu Romani un Andri
Meļķertu, pārvaldes vadītājs Viktors
Drukovskis un šoferis Jānis Griķis.
11. aprīlī bibliotēkā notika 2. cikla “Iepazīsim Saldus ielu vēsturi”
pasākums “Ielas garuma stāsts:
Lielā iela Saldū”, kurā interesantos stāstos, bildēs, vēstures faktos
dalījās J. Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzeja speciāliste Ilze
Haruna. Uzzinājām par skolu tapšanu,
aptieku un veikalu darbību, biedrības
namu, kalna norakšanu un citus mums
nezināmus faktus.
13. aprīlī Kursīšos (Kursīšu
pamatskolā un pagasta bibliotēkā)
uz semināru pulcējās Saldus novada latviešu valodas un literatūras
skolotāji. Semināra mērķis bija
dalīties pieredzē par lasītprieka un
lasītprasmes veicināšanu Kursīšu
pagastā, sadarbojoties Kursīšu pamat
skolai ar Kursīšu pagasta bibliotēku.
Dienas pirmā daļa noritēja skolā, kur

notika iepazīšanās ar skolu, pieredzes
stāsti – latviešu valodas skolotāja
S. Vītola runāja par lasītprieka un
lasītprasmes veicināšanu mācību
procesā, latviešu valodas un literatūras
stundās (metodes, aktivitātes, interesanti pasākumi), bibliotekāre S. Kilevica stāstīja par skolas bibliotēkas
lomu un organizētajiem pasākumiem
lasītprieka veicināšanā. Dienas otrā
daļa tika pavadīta Kursīšu pagasta
bibliotēkā, kuras laikā viesi iepazinās
ar bibliotēku un prezentācijā iepazina bibliotēkas darbību – “Bērnu
žūrija” norisi, lasīšanas veicināšanas
aktivitātes pirmsskolā, Lasītāju kluba darbību un realizētos projektus
lasītprieka radīšanai, kā arī noklausījās
īsu prezentāciju par grāmatu blogiem
un blogeriem.
17. aprīlī uz Lieldienu pasākumu
tika aicināti lieli un mazi kursīšnieki.
Pasākuma pirmajā daļā nelielu kon
certu sniedza Rubas bērnu deju
kolektīvs, VPDK “Kursītis” (vad.
Kristīne Barvida) un Kursīšu bērnu

PAGASTU AKTUALITĀTES
ansamblis “Notiņas”. Pirmo daļu
vadīja Rubas kultūras darba organizatore Oksana Ceļapītere, paldies
viņai par darbu! Pasākuma otrajā daļā
lielie un mazie varēja piedalīties olu
tālripināšanas sacensībās, olu kaujās,
gaiļu cīņās, radošajās darbnīcās,
bet pirms tam visus ar rīta rosmi un
vingrinājumiem izkustināja Lieldienu
Zaķis un Kaķis. Pasākums bija kupli
apmeklēts.

Neilandei un tautisku elementu
zīmēšana uz koka klucīšiem, paldies
Andai Baltiņai. Svarīgākais projekta prezentācijā bija Pampāļu skolas
skolnieku radošo darbu izstāde uz
jauniegūtajiem kubiem. Paldies Gitai
Jaunsproģei par izstādes iekārtošanu.
Pamazām no projekta prezentācijas
pārgājām uz Lieldienu jautrošanos.
Kopīga olu krāsošana, atrakcijas,
Novadnieku pagastā
rotaļas, mazo pampāļnieku dejošana,
olu ripināšana un olu kari. Ar dziesmas
Novadnieku dienas centra māmiņu palīdzību visi kopā arī šūpojāmies.
18. aprīlī bibliotēkā notika
pasākums “Baudīt dzīvi un grāmatas” atbalsta grupas dalībnieces gan martā, Skaistākās Lieldienu kompozīcijas
tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi. gan aprīlī aktīvi gatavojās Lieldienām. autors saņēma lielu šokolādes zaķi.
Tikšanās laikā bija iespēja izsekot au- Tika pagatavoti dekori dienas centra Par šokolādes zaķi cīnījās arī mamtora darbu tapšanai no pirmās grāmatas izstādei, kur izmantoja dažādus mas un tēti olu stafetē. Zaķis tika arī
līdz jaunākajai. Autors pastāstīja kā materiālus – kokvilnas diegus, dzijas, ātrākajai komandai stafetē ar balotapušas grāmatas, kur atrasts sižets, kā plastiku. Māmiņas realizēja gan savas niem. Kopīgi nokrāsotās olas tika iznoris darba rakstīšana. Arno Jundze idejas, gan idejas, kuras noskatītas mantotas ripināšanas maratonā, bet
dalījās pārdomās par lasīšanu un žurnālos vai internetā. Bija iespēja pasākuma noslēgumā tēti sacentās
grāmatām, runāja par savu darbību piedalīties sveču liešanā un ziepju gaiļu cīņās.
literatūrzinātnieka, žurnālista, rakst darināšanā. Notika arī pasākums
nieka amatā. Tikšanās patīkamā gardēžiem, kurā tika ceptas tortes.
Pampāļu dienas centrs nu jau
atmosfērā pagāja nemanot. Pasākums
tradicionāli piedalās pagasta rīkotajā
Martā, sadarbojoties ar seni Lieldienu pasākumā ar kādu radošo
notika projekta “Portrets tuvplānā (5)”
ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu. oru klubu “Vakarzvaigzne”, kopīgi darbnīcu bērniem un citiem interesenatzīmējām starptautisko sieviešu die tiem. Šoreiz krāsojām olas ar dabas
20.
aprīlī
bibliotēkā
noti- nu. Aprīlī kopīgi svinējām Lieldienas materiāliem.
ka krustvārdu mīklu risināšanas ar olu kaujām. Skaidrojām Lieldienu
čempionāta 3. posma 8. kārta, kurā ticējumus un pārbaudījām tos.
Kā katru gadu, no aprīļa līdz pat seppiedalījās 10 pastāvīgie dalībnieki.
Šajā reizē bija jāatmin trīs dažādas
mīklas – klasiskā, zviedru un rozete.
Minētāji nobalsoja arī par “Latvijas
Gada monētu 2016”.

22. aprīļa rīts iesākās ar Lielo Talku
Kursīšos. Šajā gadā pagasta iestāžu
darbinieki talkoja vairākās vietās. Tika
sakopta bērnudārza apkārtne, tur roku
pielika bērnudārza un pasta kolektīvi,
vecā kluba teritorijā un estrādē zāģēja
kokus, grāba lapas, vāca atkritumus pagasta iestāžu darbinieki, Neatkarības
birzī tika paretināti stādījumi un veidotas tiem skaistas formas. Pagasta
iedzīvotāji bija manāmi strādājot arī
pie savām mājām. Skolas ļaudis talkoja iepriekšējā dienā.
22. aprīļa vakarā notika Teātra

svētki, kuros savu 18. dzimšanas die
nu svinēja amatierteātris “Kodols”.
Pasākuma pirmajā daļā teātris spēlēja
jaunāko
iestudējumu
komēdiju
“Balle sākas”, savukārt otrajā daļā
ar skanīgām dziesmām sanākušos
iepriecināja
vokālais
ansamblis
“Allegro”. Vakars turpinājās straujos
mūzikas ritmos ar grupu “EJA”.

Aicinām ikvienu piedalīties dienas
centra aktivitātēs un pasākumos!

Pampāļu pagastā
16. aprīlī Pampāļu pagastā svinēja
Lieldienas, kur pasākums sākās
ar projekta “Kļūsim krāsaināki”
prezentāciju. Projektu atbalstīja Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonds un realizēja Pampāļu pagasta biedrība “Labdomas”. Pampāļu
pagasta īpašumā tagad ir dekoratīvs
elements, kurš sastāv no dažāda
lieluma un dažādu izmēru krāsainiem
kubiem. Šos kubus izgatavoja Valdis Lipskis. Liels paldies viņam par
to un arī par to, ka kubus izgatavoja
bez atlīdzības. Projekta prezentācijā
ietilpa arī rodošas darbnīcas – sejiņu
apgleznošana, par ko paldies Inesei

tembrim mēs organizējam pasākumu
ciklu “Labie darbi”. Visbiežāk
tās ir darba prasmju attīstības
pēcpusdienas bērniem, kur bērni kopā
ar pieaugušajiem cenšas sakopt, satīrīt
kādu Pampāļu pagasta atpūtas stūrīti
vai piemiņas vietu. Lielajā talkas dienā
dienas centra atbalstītāju grupa kopā
ar tā darbiniekiem strādāja Otrā pa
saules kara kritušo karavīru piemiņas
vietā, kas atrodas blakus Pampāļu
baznīcai. Priecēja, ka piedalījās gan
lieli, gan mazi, viens otram palīdzot
un atbalstot. Vēlāk visi talcinieki
varēja mieloties ar talkas dienas zupu,
par ko parūpējās biedrība “Labdomas”, kurā darbojas Pampāļu pagasta
pārvaldes darbinieki kopā ar dienas
centra darbiniekiem un citiem pagastā
dzīvojošajiem biedrības atbalstītājiem.
Kā parunā teikts: “Ragavas darinām
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vasarā”, akcijas “Labie darbi” ietvaros ar dienas centra darbinieces Ingas
Melnbārdes iniciatīvu pampāļnieki
savā brīvajā laikā ada zeķītes bērniem,
kuras ar sociālā dienesta starpniecību
ap Ziemassvētkiem sasildīs kāda bērna
kājiņas un sirsniņu. Šobrīd dienas
centrā apskatāma mūsu noadīto zeķīšu
izstāde. Zeķīšu akcija notiks visu gadu
līdz pat Ziemassvētkiem. Kurš vēl šo
pasākumu nav pamanījis, lūdzu atbalstiet, nekas vēl nav nokavēts!

Vadakstes pagastā
15. aprīlī Vadakstē jau trīspadsmito
reizi norisinājās Vadakstes kausa izcīņa
zolītē. 25 dalībnieku konkurencē 1.
vietu un kausu izcīnīja Jānis Kacāns
no Īles. 2. vietu ieguva Juris Ozoliņš
no Bēnes, 3. vietā Mārcis Raudis no
Bēnes, 4. vietā Dzintars Taukulis no
Ukriem un 5. vietā Fredis Štrauss no
Kursīšiem.
22. aprīlī piedalījāmies novada un
Rūtena kausa izcīņā galda tenisā.

Zaņas pagastā
1. aprīlī Zaņas pagasta amatierteātris
“Oga” piedalījās Saldus novada
teātra dienās. Priekšnesumu teātra
dienām sagatavoja jaunā amatierteātra
režisore Jeļena Kuļvinska.
8. aprīlī Zaņas pagasta pārvalde
piedalījās izstādē “Ražots Saldus novadā”, šogad Zaņas pagasta
stends tika veidots citādāk nekā citus gadus, liekot uzsvaru uz Zaņas
pagastā reģistrētajām saimniecībām
ar ierobežotu atbildību un zemnieku
saimniecībām, kā arī Zaņas pagasta
sportistu sasniegumiem un iegūtajiem
kausiem, medaļām un, protams,
Violetas baloži bija mūsu stenda
kulminācija, cilvēki ar interesi nāca
klāt un interesējās par baložiem, pat
vēlējās tos iegādāties. Zaņas pagasta
krāsa ir zaļa, tāpēc stendu veidojot,
izmantojām salātzaļos toņus. Izstādes
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“Ražots Saldus novadā” apmeklētāji
ar interesi apskatīja Zaņas pagasta veidoto stendu.
17. aprīlī Zaņas skolas ēkā notika
Lieldienu pasākums “Iešūpoju Lielu
dienu”, pasākumā piedalījās folkloras kopa “Pampāļi”, kas izklaidēja
pasākuma apmeklētājus ar jautriem
dančiem, rotaļām un dziesmām.
Radošajās darbnīcās paši mazākie
apmeklētāji gatavoja zaķīšus un jaukas Lieldienu kartiņas. Savukārt
jauniešiem bija iespēja krāsot olas
sīpolu mizās. Olu meklēšanas gājienā
bērni atrada visas pazudušās olas.
Pasākuma ietvaros noskaidrojām
Zaņas stiprākās olas saimnieku – Jāni
Baumani. Olu ripināšanas tradīcija
turpinājās, un gan lieli, gan mazi
ripināja līdzi paņemtās, vai uz vietas
krāsotās olas. Par spīti nepatīkamajiem
laika apstākļiem uz pasākumu Zaņas
skolas ēkā ieradās daudz cilvēku.
Aprīlī, vēlot stipru veselību un
dzirkstošu dzīvesprieku,
pagasta
pārvalde 90 gadu jubilejā sveica
vienu no ievērojamākiem pagasta
iedzīvotājiem Videvutu Kiršteinu.
Viņš ir
bijis kolhoza “Zaņa”
priekšsēdētājs ilgus gadus, bet
nozīmīgākais ieguldījums pagasta
teritorijas labiekārtošanā – Dzirnavu dīķa uzturēšana un licencētās
makšķerēšanas organizēšana (tajā
laikā šajā pusē tas bija nedzirdēts
jaunums) un, pateicoties viņa
idejām, tapa dabas taka un brīvdabas
estrāde
“Baļķulejas”.
Kiršteina
kungam joprojām interesē pagastā
notiekošais, bet viņa lielākā kaislība ir
makšķerēšana. Kiršteina kungs ar lepnumu stāstīja par saviem lielākajiem
lomiem un atklāja, ka savās mīļākajās
makšķerēšanas vietās viņš ir sastopams katru dienu.

Zvārdes pagastā
1.
aprīlī
Zvārdes
pagasta
amatierteātris “Karameles” piedalījās

Teātra dienas svētkos Druvas kultūras
namā. Kā svētku dienas sveicienu
kolektīvs bija iestudējis deju par Lieldienu tēmu ar aprīļa joku “Lieldienas
jau klāt! Aprill, aprill…”
8. aprīlī Zvārdes pagasta pārvalde
pārstāvēja
pagasta
uzņēmumus,
biedrības, kultūras un izglītības
iestādes izstādē “Ražots Saldus
novadā”. Tika reklamēti tūrisma
maršruti pa Zvārdi. Liels paldies
uzņēmuma SIA “Timber Lux”
vadītājam Visvaldim Vīnšteinam par
atsaucību un piedalīšanos izstādē,
iepazīstinot un izstādot masīvkoka
dārza mēbeles un citu produkciju.
9. aprīlī Striķu kultūras namā
notika galda spēļu turnīrs. Pagasta iedzīvotājiem bija iespējams
piedalīties šādās disciplīnās: šautriņu
mešanā, galda tenisā, novusā un pužļu
likšanā. Visās disciplīnās laurus plūca
Gatis Tukleris. Otrās un trešās vietas ieguva Kitija Kaudze, Silvestrs
Prauliņš, Nauris Prauliņš, Livita Rubule. Arī bērniem bija savs spēļu
stūrītis, kurā varēja spēlēt riču-raču,
likt puzles un spēlēt citas galda spēles.
16. aprīlī Striķu kultūras namā tika
svinētas Lieldienas. Pasākuma viesus sagaidīja divas simpātiskas un
sportiski noskaņotas Zaķu meitenes.
Pasākums iesākās ar tradicionālo
olu meklēšanu Striķu muižas parkā
un turpinājās telpās ar dažādām
atrakcijām un darbošanos. Par
tradīciju ieviesta olu ripināšana,
kur bērni spēles gaitā var atsavināt
kaimiņam olu vai atvadīties no savas
līdzi paņemtās oliņas, bet vislielākais
prieks, ja sava ripinātā oliņa pieskaras
priekšā saliktiem s aldumiem.

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

JUBILĀRI MAIJĀ
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