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Saldū sumina sportistus un trenerus
pasākumā “Saldus sporta zvaigzne”

Par mūža ieguldījumu sportā tika sumināta Daila Mankusa

3. februārī svinīgā pasākumā tika
godināti aizvadītās sezonas labākie
sportisti un viņu treneri.
Tāpat šajā pasākumā paldies tika
teikts aktīvākajiem sporta darba organizatoriem pagastos, sporta biedrību
vadītājiem un sacensību organizatoriem, kuri ar savu entuziasmu kuplina
un attīsta sporta aktivitātes Saldus
novadā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts savā uzrunā teica: “Ir

pagājis gads, un arī šogad turpinām
labās tradīcijas un aicinām Jūs
visus kopā, lai teiktu lielu paldies!
Atskatoties uz pagājušo gadu sporta
jomā, mēs redzam, ka mēs ejam uz
priekšu un ka Saldū sporta joma ir ļoti
attīstīta. Medaļas un sportistu rezultāti
ir tikai procesa redzamā daļa, bet tas
nekad nebūtu iespējams bez cilvēkiem,
kas aizrauj.
Turpinājums 2.lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.
Mums novadā ir paveicies ar cilvēkiem, kas ir sava
sporta veidu un jomu fanātiķi, aiz kuriem stājas un izaug
lieli sportisti ar labiem un ļoti labiem rezultātiem.
Es zinu, lai kaut ko sasniegtu, nepietiek tikai ar sportista
talantu, ir jāieliek daudz smaga darba. Es no sirds domāju,
ka Saldū ļoti daudziem ļoti daudzās vietās viss sakrīt –
mums ir treneri, mums ir vietas un mums ir izcili sportisti.”
Domes priekšsēdētājs visiem vēlēja turpināt iesākto un
nepalaist garām savu lielo iespējas, kā arī priecājās, ka
mūsu sportistu pulks aug.
Par mūža ieguldījumu sportā
vieglatlētikas trenere Daila Mankusa.

tika

sumināta

Skolēni izrāda
interesi par profesijām Saldus
novada pašvaldībā
13. februārī visā Latvijā norisinājās ikgadējā
karjeras izglītības programma “Ēnu diena” – pasaulē
atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras
izglītības pasākums 1. – 12. klašu skolēniem.
Saldus novada pašvaldībā un iestādēs “Ēnu dienas”
ietvaros viesojās 35 ēnas no Saldus un Brocēnu novadiem,
Bikstiem, Liepājas un Rīgas. Esam patiesi priecīgi par
k uplo ēnotāju skaitu!
Saldus novada domes priekšsēdētāja Māra Zusta,
priekšsēdētāja vietnieka Raivja Zīrupa un izpilddirektora
Kristapa Oša ēnas iepazina pašvaldības struktūru, funkcijas, darbiniekus un viņu pienākumus attiecīgajās darbības
jomās. Jauniešiem bija iespēja piedalīties Budžeta un
ekonomikas komisijas sēdē, Izglītības iestāžu direktoru seminārā Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā un
iesaistīties darba procesā.
Šogad vislielākais skolēnu skaits bija pieteicies Saldus
sociālajā dienestā, ēnojot psihologa un sociālā darbinieka
profesijas, šo iespēju izmantoja 9 ēnas. Jaunieši iepazina
sociālā dienesta ikdienas darbu, uzdevumus, kā arī kopīgi
vadīja nodarbību sociālajā dzīvojamā mājā “Rūķīši”.
Atsaucoties uz lielo psihologa profesijas ēnošanas
pieprasījumu, arī psiholoģe Lana Turka piedāvāja ēnot
psihologa profesiju izglītības iestādē.
Jau otro gadu pēc kārtas liels ēnotāju skaits bija p/a “Saldus TIKS centrs” kolektīvam, kurā ēnas aktīvi iesaistījās
Saldus novada svētku plānošanā un ideju apmaiņā. Šajā
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Titulu “Saldus novada gada sportiste” ieguva
garo distanču skrējēja Līga Velvere un balvu “Saldus
novada gada sportists” saņēma Latvijas basketbola
izlases kapteinis Jānis Blūms. Lepojamies ar saldenieku
panākumiem plašajā pasaulē!
Nomināciju “Sporta skolotājs” saņēma Saldus vidus
skolas skolotāja Irēna Vāce, kura piedalījās dažādās
Latvijas mēroga sacensībās, sasniedzot labus rezultātus.
Pasākumā tika sumināti Olimpiskās Vienības
dalībnieki, kuri papildus balvai saņēma arī Saldus n ovada
pašvaldības atbalstu 1200 eiro apmērā.
Pasākumu vadīja atraktīvā Baiba Sipeniece-Gavare,
un muzikālajā daļā visus priecēja grupa “EELS OF THE
SIXTIES”.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
dienā bija iespēja iepazīt daudzveidīgo tūrisma, kultūras
un sporta speciālistu ikdienu. Arī Saldus radio kolektīvs
tika “ēnots”.
Pašvaldības policijas ēnas devās reidā pa pilsētu ar
policijas auto, iepazina pašvaldības policijas darbu un
atbildību.
Jaunatnes darba ikdienā ieskatījās Niklāvs no Rubas
pamatskolas. Jaunietis atzina, lai gan šī nebūs viņa
nākotnes profesija, šī diena bijusi vērtīga, jo, ēnojot jaunatnes darba speciālista profesiju, bijusi iespēja iepazīt
daudzveidīgas profesijas Saldus pašvaldībā.
Ēnu dienas pasākumos aktīvi iesaistās arī Saldus
pilsētas bibliotēka, kura ēnas iepazīstināja ar bibliotēkas
darbinieka pienākumiem agrāk un tagad, gūstot ieskatu arī
“neredzamajos” amatos, uzzinot, kā kļūt par “attālināto”
lietotāju un lasīt e-grāmatas izdevīgi.
Paldies ieinteresētajiem jauniešiem un pedagogiem par
sadarbību un skolēnu sagatavošanu Ēnu dienai.
Ginta Kožokaru, Jaunatnes lietu speciāliste
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Pirmajos Diktāta rakstīšanas svētkos izskan
Edvarta Virzas ”Straumēni”
to skaitu, lai ikviens interesents varētu
novērtēt savas zināšanas.

Dzimtās valodas dienas ietvaros,
21. februārī, Saldū norisinājās vēl
nebijis Saldus novada pašvaldības
un Latviešu valodas un literatūras
skolotāju metodiskās apvienības
organizētais pasākums – Diktāta
rakstīšanas svētki.

Kopīgā diktāta rakstīšana pulcēja
35 dalībniekus, un tā norisinājās
BJC, zālei esot iekārtotai ērtai un
nesteidzīgai diktāta rakstīšanai – uz
galdiem sagatavotas baltas lapas,
pildspalvas, gaisā jaušams neliels
satraukums.

312 vārdu garā diktāta teksta
autors bija rakstnieks Edvarts Virza,
kurš pagājušā gada decembrī svinēja
135. dzimšanas dienu.

Šo pasākumu varētu raksturot ar
rakstnieka Edvarta Virzas vārdiem
no prozas darba ”Straumēni”: “Gan
siltums, gan mājīgums cilvēkus
vedināja uz sarunām un domām,
labām un apcerīgām.”

Pirmajos Diktāta rakstīšanas
svētkos fragmentu prozas darbam
”Straumēni” diktēja latviešu valodas
un literatūras skolotāja Sandra Burve
no Druvas vidusskolas. ”Straumēni”
ir viens no skaistākajiem, profe
sionālākajiem prozas darbiem, kas
ir jāizlasa katram latvietim, lai
saprastu latviešu valodas un latvieša
būtību. Tas uzrunā ar savu poētisko
plūdumu, mieru, mājas sajūtu, dabu,
cilvēkiem un harmoniju, kas uz
mirkli ļauj apstāties stresa pilnajā
dzīves skrējienā.

Par diktāta rakstīšanu tika
izdalītas vairākas nominācijas –
jaunākais
dalībnieks,
vecākais
dalībnieks, glītākais rokraksts, kā arī
veicināšanas balvas. Vislabāk diktātu
uzrakstīja un vērtīgākās balvas
ieguva divas rakstītājas – Marita
Melvere un Andra Ekmane.
Par diktātu atzīmes liktas netika,
taču tie tika izlaboti, norādot
ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas,

Eiropas Komisijas tulkotāju
konkursā uzvar Druvas
vidusskolas skolēns
Eiropas jauno tulkotāju konkursā no Latvijas jau
ceturto gadu uzvarējusi Druvas vidusskola, par labāko
jauno tulkotāju šoreiz atzīstot skolēnu Elvi Groskopu
(skolotāja Antra Dukāne).
Šajā konkursā no 8 Latvijas skolām piedalījās 32 skolēni.

Diktāta
rakstīšanas
svētku
organizatore Natālija Balode pauda,
ka pasākuma ideja tika aizgūta
no iniciatīvas Pasaules latviešu
valodas diktāta, kas Latvijā rudenī
norisināsies jau piekto gadu. Arī šīs
iniciatīvas mērķis ir attīstīt latviešu
valodas rakstītprasmi, audzināt cieņu
pret dzimto valodu jau no bērnības,
liekot uzsvaru uz ciešākas saiknes
veidošanu ar ārzemēs dzīvojošajiem
latviešiem un cittautiešu aicināšanu
apgūt latviešu valodu, bet Diktāta
rakstīšanas svētki ir par kopā būšanu
Saldus novadā, veidojot ciešākas
attiecības gan ar latviešu valodu, gan
ar latvisko identitāti. Šis pasākums
varētu kļūt par Saldus novada
tradīciju, lai cilvēki rakstītu ar roku
dzimtajā valodā.
Saldus novada pašvaldība vēlas
teikt lielu paldies visiem dalībniekiem,
kuri nenobijās no diktāta rakstīšanas.
Liels paldies Saldus novada Latviešu
valodas un literatūras skolotāju metodiskajai apvienībai, vadītājai Sandrai
Burvei un latviešu valodas skolotājām,
kuras palīdzēja diktāta labošanā.
Paldies arī kapelai “Strops” par
dalībnieku izkustināšanu un dančiem
diktātu labošanas pārtraukumā!

Saldus novada pašvaldība

EK tulkotāji – konkursa organizētāji – tos izraudzījās no
šī gada 3252 dalībniekiem no 751 skolas visā Eiropā.
No katras ES dalībvalsts labākais jaunais tulkotājs
dosies uz Briseli, lai saņemtu balvu un tiktos ar Eiropas
Komisijas profesionālajiem tulkotājiem.

Apsveicam un lepojamies ar lieliskajiem panākumiem!

3

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Piemiņas pasākumā
atceras Latvijas Nacionālos
partizānus

Šis traģiskais notikums norisinājās Striķu ielā, toreiz
5. augusta ielā, pie 33. un 35. nama, kad vairāki desmiti
čekistu metās iznīcināt divus nacionālos partizānus un
viņu atbalstītājus.
Tika godināti Nacionālie partizāni Juris Krusts un
 isvaldis Brizga, kā arī viņu atbalstītāji, kuri pirms
V
69 gadiem krita Latvijas Nacionālo partizānu pēdējā ielu

Saldus delegācija piedalās
sadraudzības pilsētas
svinīgajā mēra pieņemšanā
No 25. līdz 27. janvārim Saldus novada pašvaldības
pārstāvji domes priekšsēdētāja Māra Zusta vadībā
apmeklēja Saldus sadraudzības pašvaldību Francijā –
Villebon-sur-Yvette (Vilebona pie Ivetes upes), kur 26.
janvārī piedalījās svinīgajā mēra pieņemšanā kultūras
centrā.
Villebon-sur-Yvette
mērs
Dominiks
Fontenels
( Dominique Fontenaille) katru gadu janvārī rīko
pieņemšanu, uz kuru laipni aicināts ir ikviens pilsētas
iedzīvotājs. Pasākumā mērs un domes deputāti informēja
par padarīto 2018. gadā, kā arī iepazīstināja ar šī gada
iecerēm.

IWAS Pasaules spēlēs
Edgaram Bergam bronzas
medaļa
No 9. līdz 16. februārim Apvienotajos Arābu Emirātos
notika IWAS Pasaules spēles.
Saldus novada sportists Edgars Bergs lodes grūšanā ar
rezultātu 12.24m izcīnīja bronzas medaļu, pārvarot ļoti
stipras muguras sāpes.
Sveicam un lepojamies!
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kaujā Latvijā.
Piemiņas pasākums sākās ar Valsts prezidenta
 aimonda Vējoņa atsūtīto vēstuli. Viņš tajā raksta: “LatR
vijas Nacionālo partizānu kustība ir unikāla 20. gadsimta
pasaules vēsturē. Tā bija viena no retajām, kas gadiem ilgi
pastāvēja bez jebkādas palīdzības un atbalsta no ārpasaules.
Spītējot milzīgajam padomju varas pārspēkam, Nacionālo
partizānu grupas Latvijas mežos pašaizliedzīgi cīnījās
par mūsu valsts brīvību un neatkarības atjaunošanu.
Viņi sevī iemiesoja drosmi, bezbailību un idejas, ko
sevī loloja daudzi. Nacionālo partizānu paveiktais ir
kā iedrošinājums un pastāvīgs atgādinājums mums un
nākamajām paaudzēm, cik liela vērtība ir brīva Latvija.”
Pasākumā piedalījās Saldus politiski represēto
pārstāvji, zemessardze, Saldus novada domes pārstāvji,
izskanot atmiņu stāstiem, kā arī paldies vārdiem par
atnākušo cilvēku vēlmi izrādīt cieņu un godināt kritušos,
kuri cīnījās par mūsu valsts brīvību.
Saldus novada pašvaldība
Pieņemšanā piedalījās 600 Vilebonas iedzīvotāji, kā arī
pārstāvji no Francijas valdības. Apsveikuma runu teica
arī Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts, viņš
vēlēja, lai draudzības saites vieno Latviju un Franciju
vēl ilgi, kā arī pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu un
aicināja Villebon-sur-Yvette draugus pie mums uz novada
svētkiem, kas notiks no 31. maija līdz 2. jūnijam.
27. janvāra rītā Saldus novada pašvaldības delegācija
tikās ar Villebon-sur-Yvette mēru un vietnieku sporta
un kultūras jomā Patriku Baugflet (Patrick Batoufflet),
lai pārrunātu turpmāko sadarbību, kā arī Saldus novada
pašvaldība saņēma ielūgumu uz sadraudzības pilsētas
svētkiem septembrī, kurā īpaši aicināti piedalīties 10
sportiski jaunieši, jo Villebon-sur-Yvette nākamo pilsētas
svētku tēma ir “Jaunieši sporto”.
Krista Vīndedze, p/a “Saldus TIKS centrs” direktore
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Kanādas vēstnieks ar delegāciju viesojās Saldū
augsta ranga amatpersonu salīdzinājumā ar citām valstīm.
Vēstnieks par savu misiju Latvijā uzskata sadarbības
veidošanu, īpaši jaunatnes un biznesa jomā.
Kanādas vēstniecības komercdirektore Irēna Cīrule
uzsvēra, ka tirdzniecības apjoms Latvijai ar Kanādu pēc
tirdzniecības līguma ratificēšanas ir pieaudzis par 136%
un vizītes ietvaros viņa tikās ar Saldus uzņēmējiem, lai
informētu par sadarbības iespējām ar Kanādu. Paldies
SIA “Cannelle Bakery”, SIA “AGB serviss”, SIA “Saldus
Maiznieks”, SIA “Ercon” un SIA “Pārtikas kombināts”
pārstāvjiem par viesmīlīgo uzņemšanu.

29. janvārī Saldū viesojās Kanādas vēstnieks Latvijā
ar delegāciju.
Vizīte sākās Saldus novada pašvaldībā, kur vēstnieks
Kevin Rex, Kanādas militārais atašejs un delegācijas
pārstāvji tikās ar domes vadītāju Māri Zustu, priekšsēdētāja
vietnieku Raivi Zīrupu un Attīstības nodaļas vadītāju
Gintu Andersoni.
Kevin Rex ir Kanādas vēstnieks visās trijās Baltijas valstīs, un Saldus ir otrā pašvaldība pēc Rīgas, ko
viņš apmeklē Latvijā. Savā uzrunā viņš teica, ka Latvija uz citu Eiropas valstu fona izceļas ar to, ka te dzīvo
(procentuālā attiecībā pret iedzīvotāju skaitu) visvairāk
Kanādas iedzīvotāju, pateicoties NATO sabiedrotajiem
spēkiem. Kevin Rex uzsvēra, ka Latvijā viesojas visvairāk

Lepojamies –
Līga Velvere sasniedz pasaules
klases rezultātus
12. februāra vakarā saldeniece Līga Velvere sacensībās
Francijā laboja sev piederošo Latvijas rekordu 800m
skrējienā, uzvarot sacensībās ar rezultātu 2.01.10.

Kanādas vēstniecības pārstāvji apmeklēja Druvas vidusskolu un Saldus tehnikumu, bet vēstnieks viesojās
Saldus vidusskolā, J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā un kopā ar domes vadītāju apmeklēja
metālapstrādes uzņēmumu SIA “ERCON”.
Dienas noslēgumā vēstnieks un viņa komanda tikās
ar Saldus jauniešiem, lai diskutētu par jauniešu iespējām
Latvijā un Kanādā. Vēstnieks iepazīstināja ar savu valsti,
izglītības un darba iespējām Kanādā, kā arī sniedza ieskatu, kā jaunieši līdzdarbojas politiskajos procesos. Saldus
jauniešus interesēja jautājumi jaunatnes jomā un par ko
sapņo jaunieši Kanādā. Noslēgumā notika erudīcijas spēle
par Kanādu, kurā visprecīzākās atbildes iesniedza Jūlija
Luīze Šeibaha no Druvas vidusskolas.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
Vieglatlētiem telpās šosezon galvenās sacensībās
notiks marta sākumā, kad Glāzgovā norisināsies Eiropas
čempionāts, kurā piedalīsies arī Līga.
Sveicam un lepojamies ar Līgas panākumiem!

Vācijas pilsētā Diseldorfā 20. februārī norisinājās IAAF
“World Indoor Tour” sacensības “PSD Bank Meeting”
pasaules tūres pēdējais posms telpu vieglatlētikā. Pērnā
gada telpu pasaules čempionātā Līga Velvere ieguva desmito vietu, bet šogad spēcīgajā konkurencē izcīnīja trešo
vietu 800 metru skrējienā.
800 metru skrējienā sacentās septiņas sportistes, Līgai
finišējot ar laiku 2:02.28. IAAF “World Indoor Tour”
ietvaros šajā ziemā risinājās seši posmi. Sešu posmu
kopvērtējumā Līga Velvere sakrāja 10 punktus, izcīnot
augsto trešo vietu.
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Notika kārtējā Saldus novada domes sēde
28. janvārī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīts 54
lēmumprojekti.
Apstiprināja Nīgrandes Mūzikas
skolas nolikumu.
Pilnvaroja
Saldus
novada
pašvaldības policijas amatpersonas
Saldus
novada
administratīvajā
teritorijā veikt kontroli par zivju
resursu
aizsardzības
prasību
ievērošanu un izdarīja grozījumus
Saldus novada pašvaldības policijas
nolikumā.
Apstiprināja vairākus īres tiesību
izsoles noteikumus un noteica sociālā
dzīvokļa statusu dzīvokļiem Ezerē,
Pampāļos un Rubā.
Veica
izmaiņas
Kalnsētas
speciālās internātpamatskolas no
saukumā, pārdēvējot to par Kalnsētas
pamatskolu,
kā
arī
Cieceres
internātpamatskolas
nosaukumā,
pārdēvējot to par Cieceres pamat
skolu.
Veica precizējumus saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par licencēto
makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē”.
Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2018. gada 22. novembra saistošos noteikumus Nr. 27 “Par
Saldus novada pašvaldības līdz
finansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju
piesaistīto
zemesgabalu
labiekārtošanai”.
Atbalstīja Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” projekta pieteikumu “Meklējot varoņus” iesniegšanu
Ziemeļvalstu
Ministru
padomes
Nordplus
Pieaugušo
izglītības
programmas projektu konkursā.
Atbalstīja Saldus vidusskolas un
Saldus pamatskolas dalību Eiropas Savienības izglītības, mācību,
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jaunatnes un sporta programmas
Erasmus+ mācību mobilitātes skolu
pedagoģiskajam personālam (KA1)
projektu konkursā, iesniedzot Saldus vidusskolas projekta pieteikumu
“Pedagoģisko mācību metožu un
iemaņu attīstīšana skolēnu izglītības
kvalitātes uzlabošanā” un Saldus
pamatskolas projekta pieteikumu
“Saldus pamatskolas pedagoģiskā
personāla kompetenču pilnveidošana
skolā
licencēto
programmu
augstvērtīgai realizēšanai un projekta
Skola 2030 ieviešanai”
Apstiprināja Meža apsaimnieko
šanas plānu 2019. - 2023. gadam.
Lēma slēgt pakalpojuma līgumu
ar SIA “Saldus Siltums” par
siltummezglu apsaimniekošanu ēkām
(būvēm) Saldus pilsētā, kuras atrodas
Saldus novada pašvaldības iestāžu
tiesiskajā valdījumā, nosakot līguma
termiņu 5 gadi.
Nodeva apsaimniekošanā SIA
“Saldus siltums” Pampāļu un Ezeres
pagastu katlu mājas.
Atcēla Saldus novada domes
2016. gada 28. aprīļa lēmumu “Par
Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu” un Saldus
novada domes 2013. gada 24. oktobra
lēmumu “Par Apvienotās Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastu pārvaldes maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”.
Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes
Goda raksts” Ilgai Nilsson (Zviedrijas
pilsonei), par ilggadēju, nesavtīgu
un aktīvu sadarbības veidošanu
starp Saldus un Lidingö (Zviedrija)
pašvaldībām un to iedzīvotājiem.
Lēma slēgt nomas līgumus par
nedzīvojamo
telpu
iznomāšanu
zobārstniecības pakalpojumu snieg
šanai Druvā un ģimenes ārstu prakses
nodrošināšanai Lutriņu pagastā.

Noteica nekustamajam īpašumam
statusu “zemes starpgabals” un
piekritību Saldus novada pašvaldībai.
Izdarīja grozījumu Saldus novada
domes 2009. gada 17. decembra
sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku
apvidus zemes piederību, piekritību
un izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Saldus novadā”.
Nodibināja
ceļa
servitūtu
pašvaldībai
piekritīgajās
zemes
vienībās.
Nodeva atsavināšanai vairākus
Saldus novada pašvaldībai piederošos
kustamos un nekustamos īpašumus,
noteica izsoļu rezultātu uzvarētājus un
lēma slēgt pirkuma līgumus.
Slēdza sadarbības līgumu ar
biedrību “Motoklubs “Ezere” par
Saldus novada pašvaldības nekustamā
īpašuma
“Attīrīšanas
stacija”,
uz kuras ir izveidota mototrase,
apsaimniekošanu un uzturēšanu,
motosporta tradīciju saglabāšanu,
moto sacensību organizēšanu, kā
arī motosporta popularizēšanu un
attīstību Saldus novadā.
Slēdza sadarbības līgumu ar biedrību
“Saldus motoklubs” par motosporta
tradīciju saglabāšanu, jauno motosportistu apmācību, sporta objekta
“Silavotiņi” uzturēšanu Zirņu pagastā
un moto sacensību organizēšanu, kā
arī motosporta popularizēšanu un
attīstību Saldus novadā.
Slēdza sadarbības līgumu ar
biedrību “EVE autosports” par
Saldus novada pašvaldības nekustamā
īpašuma “Lidlauks” sastāvā esošā
zemes gabala uzturēšanu, autosporta
sacensību organizēšanu, kā arī auto
sporta popularizēšanu un attīstību
Saldus novadā, ar termiņu līdz
2019. gada 31. decembrim.
Slēdza deleģēšanas līgumu ar
biedrību “Kapelleru nams”, nosakot

SALDUS NOVADA VĒSTIS
pašvaldības kultūras funkcijas izpildi
noteiktā apjomā uz 2019. gadu.
Noteica maksu par nedzīvojamo
telpu nomu Saldus pagasta pārvaldes
administratīvajā ēkā.
Noteica dalībnieku dalības maksu
80.00 eiro apmērā Saldus Mākslas
skolas
organizētajā
pasākumā
“Plenērs Rozentāla pilsētā 2019”.
Noteica Saldus Bērnu un jaunatnes
centra organizētajam pasākumam
trases automodelisma Kurzemes
reģiona sacensībās “Kurzemes kauss
2018./2019.” dalībniekiem dalības
maksu 1.00 eiro apmērā, kā arī noteica
ieejas maksu Latīņamerikas dejās un

2019. GADA MARTS

sporta deju sacensībās, kas notiks
9. martā – ieejas biļetes cenu 6.00 eiro
apmērā un ieejas biļete pensionāriem
un skolēniem līdz 4. klasei, uzrādot
pensionāra vai skolēna apliecību, –
3. 00 eiro apmērā.
Piešķīra pilnvarojumu Saldus
n ovada pašvaldības izpilddirektoram
pārstāvēt Saldus novada pašvaldību
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.
Izdarīja grozījumus 2010. gada
16. decembra noteikumos Nr. 10
“Noteikumi par apmaksātu papildus
atvaļinājumu piešķiršanas kārtību
Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonām un

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Par licencēto makšķerēšanu
Pakuļu ūdenskrātuvē
Pieņemti ar Saldus novada domes 2019. gada
24. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2,
10.§).
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto
daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 15. punktu.

darbiniekiem”.
Piešķīra Saldus novada domes
priekšsēdētājam
Mārim
Zustam
ikgadējā atvaļinājuma daļu.
Izdarīja
grozījumus
Saldus
novada domes 2018. gada 22. marta
lēmumā “Par Kurzemes plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna
saskaņošanu”.
Apstiprināja
Zaņas
pagasta
pārvaldes telpu nomas maksas.

Zane Šteina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas
kārtību Saldus novada Lutriņu pagasta un Zirņu pagasta
teritorijās esošā Pakuļu ūdenskrātuvē, kuros noteikta
zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām
(licencēm).
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 10.§))

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts
Nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu
ūdenskrātuvē” (nolikums pielikumā).
3. Saistošo noteikumu darbības laiks līdz 2021. gada
31. decembrim.
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pilnvarota
Biedrība
makšķernieku klubs”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Īss projekta satura
izklāsts
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1. Saldus novada Lutriņu pagasta un
Zirņu pagasta teritoriālajās vienībās
esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē tiek
noteikta amatierzvejas tiesību
izmantošana ar īpašām zvejas
atļaujām (licencēm);
2. organizēt un veikt licencēto
makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

“Saldus

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

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

Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms.

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ierosinājumu iesniedz Biedrība
“Saldus makšķernieku klubs”.
Noteikumi apspriesti un izskatīti
novada domes Attīstības un vides
aizsardzības komisijā, un atbalstīti
Teritoriālā komitejā.

Domes priekšsēdētājs			

M. Zusts

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Filma bērniem “Lielā kaķu bēgšana”.
12.03. plkst. 14.00
Biļetes cena: 1 EUR.
Leļļu izrāde bērniem “Nelūgtais
13.03. plkst. 18.00
ciemiņš”. Biļetes cena: 4 EUR.
Kino bērniem “Īgņas valstība”. Biļetes
14.03. plkst. 14.00
cena: 1 EUR.
Andreja
Ēķa
komēdija
“Klases
15.03. plkst. 17.30
salidojums”. Biļetes cena: 3 EUR.
Andreja Ēķa komēdija “Klases salido15.03. plkst. 20.00 jums” PAPILDSEANSS. Biļetes cena: 3
EUR.
Biļetes var iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu
ielā 3 un 40 minūtes pirms pasākuma sākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Kuldīgas ielā 3, 2. stāvā
Animācijas filmas darbnīca “Debess
manna animācijas meistardarbnīca”.
12., 13. un 14.03.
Dalības maksa vienai nodarbībai 5 EUR.
plkst. 11.00 –
Biļetes iespējams iegādāties p/a “Saldus
14.00 un 15.00 –
TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3. Vietu
18.00
skaits ierobežots. Jautājumu gadījumā
zvanīt 26482633 (Andra).
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā
Atvērto durvju diena skolēnu brīvlaika
ietvaros. Iespēja iepazīt dažādus sporta
13.03. plkst. 11.00
veidus, piedalīties apļa treniņā. Dalība
bez maksas.
16.03. plkst. 9.00 Rozentāla skriešanas svētki.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā
Bērnu deju kolektīvu koncerts “Dejo
lieli, dejo mazi”.
Koncertā piedalās p/a “Saldus TIKS
15.03. plkst. 18.00
centrs” BDK “Dzīpars” un TDA “Kursa” studija, kā arī draugu kolektīvi no
Ventspils, Saldus un Brocēnu novadiem.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Lielajā ielā 3, Saldus BJC
Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu
23.03. plkst. 15.00
koru skate.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Pie Saldus dzelzceļa stacijas
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkas
akustiskajā zālē
9.03. plkst. 16.00 Labdarības pasākums “Sargeņģelis”.
Rīgas projektu kora koncerts “Grezna
10.03. plkst. 18.00
planēta”.
25.03. plkst. 11.00

14.03. plkst. 19.00 Zemessardzes orķestra koncerts.
21.03 plkst. 16.30 Pianistes Līgas Kornes koncerts.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Lielajā ielā 3b, JIC “Šķūnis”
Semināru cikls topošajiem vecākiem
“Dzemdību norise”.
Seminārs “Bērnu attīstība 0-2 gadu ve16.03. plkst. 11.00 cumam (Minhenes attīstības diagnostika)”.
Semināru cikls topošajiem vecākiem
20.03. plkst. 18.00
“Atbalsta persona un dzemdību sāpes”.
Semināru cikls topošajiem vecākiem
27.03. plkst. 18.00 “Rūpes par jaundzimušo un mammu I
daļa”.
Semināru cikls vecākiem par 0-2 gadu
30.03. plkst. 11.00
vecu bērnu attīstību un aprūpi “Mūzikas
un 12.00
nodarbība vecākiem ar bērniem”.
Semināru cikls topošajiem vecākiem
03.04. plkst. 18.00 “Rūpes par jaundzimušo un mammu II
daļa”.
KAPELLERU NAMĀ
Visu mēnesi
Fotoizstāde “Kurzemes dabas takas”.
22.03. plkst. 19.00 Danču vakars
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
13.03. plkst. 18.00

Visu mēnesi

Anša Rozentāla izstāde “Struktūra”.
Izglītojošās nodarbības Anša Rozentāla
gleznu izstādē “Struktūra”. Nodarbību
Visu mēnesi
cikls pirmsskolas un sākumskolas
audzēkņiem “Muzeja draugs” (līdz
izstādes noslēgumam).
Rozentāla
jubilejas
pasākums
18.03. plkst. 16.00 un tikšanās ar mākslinieku Ansi
Rozentālu.
Saruna muzejā ar Jaunā Rīgas teātra ak30.03. plkst. 14.00 trisi, izrāžu kostīmu mākslinieci Janu
Čivželi.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Visu mēnesi
Bērnu žūrijas ekspertu darbu izstāde.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
Visu mēnesi
muzeja ceļojošā izstāde “Svešumā”.
Novadpētniecības izstāžu cikla “Sajūtu
mednieki” 3. izstāde. Saldus fotokluba
Līdz 29. martam
“Es daru” dalībnieces Intas Vīnšteinas
personālizstāde “Dabā.. Putnos..”
Andra Apšenieka fotoizstāde “Miltu
4.03. – 30.03.
sievietes”.
20.03. un 21.03. ESIP konkurss “iESkaties”.
21.03. plkst. 15.00 Tikšanās ar literāti Kristīni Ulbergu.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Finālsacensības
volejbolā
vidus
8.03. plkst. 9.00 skolas grupā jauniešiem Saldus sporta
kompleksā.
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9.03.

Latvijas čempionāts Latīņamerikas
dejās “Saldus kauss 2019” Saldus sporta
kompleksā.

9.03. plkst. 10.00

Saldus novada atklātais čempionāts
volejbolā sievietēm Nīgrandes sporta
angārā.

10.03. plkst. 12.00

Saldus novada čempionāts basketbolā
Saldus sporta kompleksā.

Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles
meitenēm Saldus sporta kompleksā.
plkst. 14.00 U16 Saldus – Daugavpils
12.03.
plkst. 15.30 U17 Saldus – Daugavpils
plkst. 17.00 U18 Saldus – Daugavpils
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles
15.03. plkst. 12.00 zēniem U19 Saldus - Julga Saldus sporta
kompleksā.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles
zēniem Saldus sporta kompleksā.
17.03. plkst. 10.00
plkst. 10.00 U14 Saldus – Jelgava
plkst. 11.30 U16 Saldus – Jelgava
Baltijas līgas basketbola spēle sievietēm
17.03. plkst. 14.00 BK Saldus/Saldus Sporta skola – G4S
Noorteliiga Saldus sporta kompleksā.
23.03.
Starptautisks turnīrs grieķu – romiešu
plkst. 8.00 – 21.00 cīņā Saldus sporta kompleksā.
Sporta spēles “Ziemeļi” telpu futbols
23.03. plkst. 10.00
Lutriņu sporta angārā.
Saldus novada atklātais čempionāts
23.03. plkst. 10.00
novusā vīriešiem Vadakstes sporta zālē.
24.03.
Latvijas čempionāts 3x3 basketbolā
plkst. 8.00 – 20.00 Saldus sporta kompleksā.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles
zēniem Saldus sporta kompleksā.
30.03. plkst. 10.00 plkst. 10.00 U16 Saldus – EAST ball
plkst. 11.30 U14 Saldus – EAST ball
plkst. 13.00 U16 Saldus – EAST ball 2
30.03. plkst. 12.00
31.03. plkst. 11.00

Saldus novada čempionāts basketbolā
Saldus sporta kompleksā.
Futbola festivāls U7 Saldus sporta
kompleksā.
EZERES PAGASTĀ
Ezeres kultūras namā

8.03. plkst. 19.00

Koncerts “Sveiciens pavasarim”, pēc
koncerta balle.

15.03. plkst. 17.00

Skaistuma pasākums “Uzplauksti pavasarim”, pasākumu vada Inese Kļaviņa.

30.03. plkst. 18.00 Saldus novada teātra svētki.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņu tautas namā
9.03. plkst. 19.00
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Beverīnas novada Kauguru amatierteātris
“Vīzija” ar izrādi “Džentlmenis ar pannu”

LUTRIŅU PAGASTĀ
Lutriņu klubā
19.03. plkst. 16.00 Multfilma bērniem.
Andreja Ēķa komēdija “Klases salido19.03. plkst. 18.00
jums”.
Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Septiņi
25.03. plkst. 18.00
vakari”.
Radoša nodarbība “Konfekšu pušķi”
27.03. plkst. 18.00
Lutriņu bibliotēkā.
30.03. plkst. 13.00 Mazo dziedātāju koncerts “Cālis 2019”.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kalnu kultūras namā
Ekoloģiskās grupas “Ducele” koncerts “Tā viš’ i”. Rīko p/a “Saldus TIKS
centrs” sadarbībā ar Kalnu kultūras
namu. Biļešu cena 7, 10, 12 un 15 EUR.
Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs (Saldū,
16.03. plkst. 18.00
Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3),
www.bilesuparadize.lv, kā arī Kalnu
kultūras namā. Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss no Saldus, rezervējot vietu
biļetes iegādes laikā, tālrunis 63807443.
30.03. plkst. 15.00 Filma bērniem “Princese un pūks”.
Andreja Ēķa komēdija “Klases salido30.03. plkst. 17.00
jums”.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Izstāde “Saldus novada Gaismas pilis”
Novadnieku pagasta Tautas bibliotēkā.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
25.03. plkst. 11.00
brīdis “Mežvidos”.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu kultūras namā
Visu mēnesi
Mārītes Dreimanes “Mārīšu kolekcija”.
Visu mēnesi
Māra Grasmaņa foto izstāde “Deju solis”.
Visu mēnesi

25.03.

22.03.

23.03. plkst. 17.00

Skolā – komunistiskā genocīda piemiņas
dienai veltīta izstāde un piemiņas brīdis
Pie piemiņas akmens pagasta centrā –
sveču aizdegšana un ziedu nolikšana
represijās cietušo pampāļnieku piemiņai.
RUBAS PAGASTĀ
Rubas tautas namā
Senioru pavasara balle.
SALDUS PAGASTĀ
Druvas kultūras centrā
Starpnovadu senioru deju kopu festivāls
“Klabdancis”.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Šķēdes PP zālē

8.03. plkst. 19.00

Sieviešu dienai veltīts pasākums. Piedalās
Šķēdes dziesmu draugu ansamblis un
Zvārdes amatierteātris “Karameles” ar
izrādi “Padomi pirmajam randiņam”.

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
VADAKSTES PAGASTĀ
Vadakstes tautas namā
Sieviešu dienai veltīts pasākums “Rozīt
mana, nātru dārzā”.
ZAŅAS PAGASTĀ
Zaņas skolā
Pavasara balle. Ieejas maksa 2 EUR.
15.03. plkst. 22.00
Galdiņu rezervācija pa tel. nr. 25621005.
Sakuras koka veidošanas nodarbība.
Līdzi jāņem vienkrāsains plastmasas
podiņš līdz 15 cm diametrā. Nodarbības
22.03. plkst. 16.00
maksa: līdz 8 EUR. Dalībnieku skaits
ierobežots. Pieteikšanās pa tel.nr.
25621005.
ZIRŅU PAGASTĀ
9.03. plkst. 20.00

22.03. plkst. 18.00

Lielās dienas gavilēšana lauku sētā
“Puteņi”.
Galda spēles “Marta blice” Striķu
23.03. plkst. 11.00 kultūras namā. Pieteikšanās līdz 20.
martam pa tel. nr. 29790342.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums Striķu kultūras namā.
25.03. plkst. 13.00 Ziedu un svecīšu nolikšana pie piemiņas
akmens. Dokumentālās filmas “100 gadi
esības vējos” pirmizrāde.
24.03. plkst. 6.00

Zvārdes amatierteātra izrāde “Padomi
pirmajam randiņam” SAB “Citrons”.

23.03. plkst. 11.00 Olu kaujas Zirņu centrā pie p agastnama.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Striķu kultūras namā
Pavasara sadziedāšanās koncerts “Tik
16.03. plkst. 19.00
mirklis pirms…”. Ieeja bez maksas.
Balle. Spēlē duets “Līdzsvars”. Ieejas
16.03. plkst. 21.00 maksa 3 EUR, pēc plkst. 22.00 – 5 EUR.
Galdiņu rezervēšana pa tel.nr. 26426788.

Trīs Saldus novada
pašvaldības iestādes piedalās
enerģijas taupīšanas
sacensībās
Līdz ar 2019. gada sākumu trīs pašvaldības iestādes
uzsāka divpadsmit mēnešu ilgu dalību enerģijas
taupīšanas sacensībās projekta COMPETE4SECAP
ietvaros (Granta līgums Nr. 754162).
Sacensību galvenais mērķis ir ar nelieliem uzvedības
maiņas pasākumiem panākt siltumenerģijas un
elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu, nemazinot
komforta apstākļus pašvaldības ēkā.
Sacensībās piedalās 15 pašvaldību ēku darbinieki no
četrām Latvijas pašvaldībām – Bauskas, Ķeguma, Tukuma un Saldus.

Plašāk par pasākumiem Saldus novadā:

www.saldus.lv

• Zirņu pagasta pārvaldes ēka “Pagastnams”, Zirņi,
Zirņu pagasts, Saldus novads.
Janvāra sākumā norisinājās pirmās ēku energokomandu
apmācības, kur tika runāts par iekštelpu klimatu – telpas
temperatūru, relatīvo mitrumu un gaisa kustību, kā arī
gaisa kvalitāti telpās.
Lai varētu veikt objektīvus iekštelpu klimata
novērojumus, katrai ēkai tika nodoti lietošanā
mērinstrumenti – CO2 datu logeris, enerģijas patēriņa
mērītājs, termometrs.
Papildus notiekošajām ēku enerģijas taupīšanas
sacensībām Saldus novada pašvaldībā projekta ietvaros
ievieš energopārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir
nodrošināt sistemātisku pieeju nepārtrauktam enerģijas
rādītāju uzlabojumam, ieskaitot energoefektivitāti,
enerģijas ražošanu un patēriņu.

Saldus novada pašvaldību pārstāv:
• PII “Sienāzītis”, Celtnieku iela 10, Saldus, Saldus
novads;
• Saldus pagasta pārvaldes un kultūras nams,
Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads;

Edgars Augustiņš,
Saldus novada pašvaldības energopārvaldnieks
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Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā īsteno Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības projektu

Saldus novada pašvaldība īsteno Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam projektu Nr. LLI-323 HANDICRAFTS
“Starpkultūras sociālās vides uzlabošana dzīvesprasmju
apguvei un pilnveidei Židiku Marijas Pečkauskaites
ģimnāzijā (LT) un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā
(LV)”.
Tā kopējais finansējums ir 136 266,75 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 115 826 EUR. Projekta īstenošanā piedalās
Židiķu Marijas Pečkauskaites ģimnāzija un Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskola.Plānotais projekta īstenošanas
laiks ir līdz 2020. gada 30. martam.
Projekta aktivitātes:
• Atjaunots Nīgrandes pagasta kalnu vidusskolas
darbnīcas ēkas jumts, veikta darbnīcas telpu atjaunošana,
t.sk. WC.
• Iegādātas un uzstādītas kokdarbnīcai nepieciešamās
iekārtas: kombinētais slīpēšanas darba galds, lentzāģis
koksnei, kalšanas iekārta/tapotājs, ripzāģis, urbjmašīna,
skaidu nosūcējs un divi darba galdi.
• Projektā plānoti 5 nodarbību cikli, kuru ietvaros
notiks nodarbības “Nacionālā virtuve”, “Darbs ar
koku/ kokapstrāde”, “Latviešu-lietuviešu valoda”. Lai
noorganizētu plānotās nodarbības projekta ietvaros ir
iegādāts viss nepieciešamais inventārs.
14. februārī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā
notika nodarbību cikla pirmā nodarbība Latvijas pusē,
kurā piedalījās 15 dalībnieki no Nīgrandes pagasta
Kalnu vidusskolas un 15 dalībnieki no Židiķu Marijas
Pečkauskaites ģimnāzijas. Skolotāja Daina Ektermane
vadīja nodarbību “Nacionālā virtuve” – gatavoja latviešu
nacionālos ēdienus – pelēkos zirņus ar speķi un burkānu
pankūkas.
Darba grupā iesaistījās gan latviešu, gan lietuviešu
jaunieši. Katrs dalībnieks saņēma sagatavotu bukletu ar
nacionālās virtuves ēdienu receptēm abās valodās. Ēdienu
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gatavošanā tika izmantots projekta ietvaros iegādātais
daudzfunkcionālais multivārāmais katls, dažādas
pankūku pannas, vafeļu panna. Degustējot pagatavotos
ēdienus, tika izmantoti jauniegādātie trauki.
Skolotāja Ulda Ozola nodarbība “Darbs ar koku/
kokapstrāde” notika atjaunotajā un labiekārtotajā
mājturības un tehnoloģiju II kabinetā. Projekta dalībnieki
veidoja rokassprādzes no koka materiāliem, iegravējot
katrs savu vārda zīmi, kā arī spēļu kauliņus galda spēlēm.
Nodarbībā tika izmantoti kokmateriāli, rokas instrumenti – zāģi, koka kalti, ēvele, smilšpapīrs un citi, kā arī
jauniegādātais mehāniskais urbis. Darba grupā darbojās
ne tikai zēni, bet arī meitenes un skolotājas no Lietuvas.
Visi strādāja ar aizrautību un interesi.
Aušrute Krasucka iesaistīja projekta nodarbībā
“Latviešu-lietuviešu valoda” dalībniekus sarunvalodas
apmācībā. Valodu apguvē nostiprināja zināšanas, gan
teorētiski, gan praktiski, sasveicinoties, iepazīstoties lietojot pieklājības frāzes. Katrs jaunietis veidoja un noformēja
Valentīndienas apsveikumu dzimtajā valodā, noslēgumā
uzdāvinot to draugam. Līdz ar to Valentīndienas apsveikumi skanēja latviešu un lietuviešu valodās.
Nodarbību dalībniekiem bija iespēja veidot vērtējošu
attieksmi pret sevi un pasauli, izprotot valodu lomu
praktiskā darbībā. Noslēgumā secināja, ka iegūti jauni
draugi, patika sadarboties, strādāt ar koku, garšoja pašu
ceptās pankūkas, draudzīgā attieksme, siltā uzņemšana,
skolas estētiskais noformējums.
Nākamās nodarbības: 14.03. Latvijas pusē un 28.02.
Lietuvas pusē.
Projekta ietvaros 2019. gadā plānotas arī divas vasaras
nometnes, no kurām viena notiks Nīgrandē un ceļojošā
izstāde.

Eva Jēkobsone, projekta vadītāja
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Villebonā atklāj sadraudzības pilsētu mākslas izstādi
Saldus novada pašvaldība turpina stiprināt attiecības
ar sadraudzības pilsētām, veidojot kopēju mākslas
izstādi, kas 3. februārī tika atklāta Villebonā, Francijā.
2020. gadā sadraudzības pilsētu izstāde būs apskatāma
Saldus sadraudzības pilsētā Līderbahā, Vācijā, bet 2021.
gadā – Saldū.
Izstādes atklāšanā Villebonas mērs sacīja, ka māksla ir
starptautisks saziņas veids, kas palīdz sazināties tautām,
neizmantojot valodu, kā arī izteica pateicību Saldus novada pašvaldībai un J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejam par aktīvu iesaistīšanos šīs izstādes
tapšanā.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Inese Gruša pateicās par uzaicinājumu
piedalīties kopīgā projektā, lai arī 10 gleznas no Saldus
var priecēt Villebonas iedzīvotājus un viesus. Arī Saldus
muzejam šī bija jauna pieredze – gleznu eksponēšana ārpus

Bibliotēkā notiks bezmaksas
datorkursi
Prasme rīkoties ar datoru un internetu ir nepieciešama
iedzīvotājiem jebkurā dzīves posmā, jo aizvien biežāk
nākas sastapties ar jautājumiem un norādēm par
e-iespējām.

valsts robežām. Ir redzams, ka šīs ir nozīmīgs notikums
pilsētā – to apliecina lielais apmeklētāju un mākslinieku
skaits. Paldies Saldus novada pašvaldībai par šīs iespējas
nodrošināšanu!
Papildus izstādes atklāšanai Villebonā notika arī
sadraudzības pilsētu plānošanas vizītes, lai plānotu
vairākus nozīmīgus sadraudzības pasākumus jaunatnes,
sporta un kultūras jomā. Plānots, ka šī gada septembrī Saldus novada jauniešiem būs iespēja piedalīties sporta spēlēs
Villebonā Francijā, jūnijā volejbola sacensībās Līderbahā,
Vācijā. Maija beigās pilsētas svētkos sadraudzības
pilsētu pārstāvji ciemosies Saldū, bet šobrīd visu pilsētu
izglītības iestādes veido kopīgu recepšu krājumu ar šo
valstu nacionālajiem ēdieniem.

Ginta Kožokaru, Jaunatnes lietu speciāliste
informācijas saglabāšana un nosūtīšana, informācijas
meklēšana tīmeklī, e-pakalpojumu izmantošana, kā arī
drošība interneta vidē. Atsevišķa nodarbība tiks veltīta
darbam par internetbankas izmantošanu.
Interesentiem ar informācijas tehnoloģiju priekš
zināšanām piedāvājam padziļinātos datorkursus – 2.
līmeni.

Saldus pilsētas bibliotēka aicina ikvienu interesentu
pieteikties un apgūt datorzinību pamatprasmes.

Iepriekšēja pieteikšanās, jo vietu skaits ierobežots. Ilma
Ābolte tālr. 63824907.

Mācību laikā tiks apgūti pirmie soļi darbā ar
datoru – teksta rakstīšana, e-pasta izmantošana,

Daiva Ozoliņa, Saldus pilsētas bibliotēka

Saldus mūzikas skolā top drēbju bibliotēka
jaunu skatuves apģērbu – to bez maksas varēs izīrēt no
krātuves. Cilvēki jau atsaukušies idejai un sākuši ziedot
tērpus.

Saldus mūzikas skolā sākta jauna, vecāku ierosināta
iniciatīva – sākts darbs pie koncerttērpu “bibliotēkas”
veidošanas.
Tas ļaus vecākiem ik gadu nepirkt saviem bērniem

Saldus mūzikas skolā šobrīd mācās 260 skolēnu
vecumā no 7 līdz 16 gadiem, un viņu vecāki ne reizi
vien ir saskārušies ar problēmu, ka no nopirktā skatuves
tērpa bērns ir ātri izaudzis, uzvelkot to tikai dažas reizes.
Tērps vēl ir jauns, bet jāgādā jau cits. Pirms uzstāšanās
gan koncertos, gan konkursos par skatuves apģērbu tiek
īpaši piedomāts. Pateicoties vecāku iniciatīvai, tērpi, kas
tika nopirkti uz diviem vai vairākiem koncertiem, netiks
ielikti atpakaļ skapī, bet turpinās priecēt citos pasākumos.
Uzdāvināti Saldus mūzikas skolas tērpu bibliotēkai, tie
būs pieejami vēl citiem bērniem.
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Ideja tautās palaista tikai mēneša sākumā, bet jau guvusi
atsaucību, un skolas drēbju skapis jau pildās. “Bibliotēkā”
uzkrās tīrus, nenovalkātus skatuves tērpus: kleitas,
blūzes, svārkus, vestes, uzvalkus, kreklus, tauriņus, kaklasaites un apavus. Pirms uzstāšanās reizēm skolēns varēs
izvēlēties, vai ir kas viņam derīgs, pēc tam apģērbu tīru
atgriežot atpakaļ krātuvē. Tērps var būt neizgludināts, jo
ir paredzēta vieta gludināšanai, un tiks nodrošināta arī
apavu dezinficēšana.

2019. GADA MARTS
Apģērbu lūgums nodot Saldus mūzikas skolas
administrācijai 202. vai 203. kabinetā.
Esam priecīgi, ka par Saldus mūzikas skolas drēbju
bibliotēku informēja arī LTV1 ziņās un LNT 900 sekundēs.
Aicinām iedzīvotājus atbalstīt skolas ieceri un piepildīt
drēbju bibliotēku ar tērpiem mazajiem māksliniekiem.
Saldus novada pašvaldība

Saldus vidusskolas skolotājas – “Ekselences balvas” finālistes
ķīmijas skolotāja Vita Banzena, kura
tika izvirzīta no Brocēnu vidusskolas
kolektīva.
Pedagogi, kuri nokļuva finālā, ir
lielisks paraugs, kā ikdienā iespējams
vadīt mūsdienīgas un aizraujošas
mācību stundas, palīdzot skolēniem
sasniegt
labākos
rezultātus,
ieinteresējot skolēnus mācīties.

19. februārī Latvijas Universitātē
tika pasniegta “Ekselences balva”, kas ir izveidota pēc uzņēmēju
iniciatīvas, un to piešķir, novērtējot
inovatīvus un izcilus skolotājus,
par “Ekselences balvas” finālistēm
kļūstot
Saldus
vidusskolas
skolotājām – bioloģijas skolotājai
Antrai
Bērziņai
un
ķīmijas
skolotājai Vitai Banzenai!
Arī šogad, jau astoto reizi, Latvijas
Universitāte
aicināja
skolēnus,
vecākus, skolu vadības pārstāvjus un

ikvienu citu, kurš lepojas ar bioloģijas,
fizikas, ķīmijas, matemātikas un
ekonomikas skolotājiem, izvirzīt tos
“Ekselences balvai”, saņemot vairāk
nekā 300 pieteikumu.
Šogad Saldus vidusskolas skolēni
“Ekselences
balvai”
izvirzīja
bioloģijas skolotāju Antru Bērziņu,
ekspertiem
skolotāju
izvirzot
uz finālu, esot vienai no piecām
labākajām bioloģijas skolotājām
Latvijā. Par “Ekselences balvas”
finālisti kļuva arī Saldus vidusskolas

Sporta spēļu “Dienvidi”
noslēguma pasākums
Ar svinīgu pasākumu Ezeres kultūras namā noslēdzās
sporta spēles “Dienvidi”, kuras šogad norisinājās
sešpadsmito reizi.
Sacensībās kopā startēja 1049 sportisti septiņpadsmit
sporta veidos.
Kopvērtējumā par uzvarētājiem kļuva Ezeres komanda,
2.vietā Zaņa, 3. vietā Nīgrande, 4. vietā Kursīši, 5. vietā
Vadakste, 6. vietā Ruba, 7. vietā Pampāļi, 8. vietā Jaun
auce.
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Ceremonijā
skolotājus
sveica
Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska, LU rektors Indriķis
Muižnieks un mecenātu pārstāvji.
Pasākumu “Ekselences balva”
organizēja LU Starpnozaru izglītības
inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts
izglītības satura centru, ziedojumus
administrēja LU fonds.
Saldus novada pašvaldība

Paldies dalībniekiem un sporta organizatoriem, kā arī
pagastu pārvalžu vadītājiem un šoferīšiem. Sporta spēles
“Dienvidi” - tas ir forši!
Elga Grota, sporta darba vadītāja

SALDUS NOVADA VĒSTIS
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Valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Saldus un Brocēnu novados
Lai piedalītos ceļu satiksmē, kā arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
Tāpat atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis 29476900, 26553055,
e-pasts: saldus@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv.

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Saldus novadā
rūpēsies apvienība SIA “Eko Kurzeme” un SIA “Eco Baltia Vide”
darbaspēka izmaksas. Lai samazinātu izmaksas par atkritumu izvešanu iedzīvotājiem ir iespēja atkritumus
šķirošana, tādējādi samazinot nododamo atkritumu
daudzumu.
Atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības apstiprinātās
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas:
• 1m3 (viena kubikmetra) nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas bez PVN: 16,04 eiro;
• 1m3 (viena kubikmetra) bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas bez PVN: 12,12 eiro;
1. martā Saldus novada pašvaldībā tika parakstīts
sadarbības līgums ar personu apvienību SIA “Eko
Kurzeme” un SIA “Eco Baltia Vide” par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Saldus novadā.
Līgumu no Saldus novada pašvaldības puses parakstīja
domes priekšsēdētājs Māris Zusts un no apvienības
puses – SIA “Eko Kurzeme” prokūrists Andris Karlsons.
Personu apvienībai, ko veido SIA “Eko Kurzeme” un
SIA “Eco Baltia Vide” piedāvājums publiskajā iepirkumā
bija saimnieciski visizdevīgākais un jaunais atkritumu
apsaimniekošanas līgums tika noslēgts uz septiņiem gadiem.
Saskaņā ar jaunā atkritumu apsaimniekotāja
piedāvājumu, maksa par atkritumu apsaimniekošanu būs
dārgāka, kas saistīta ar vairākiem iemesliem, piemēram,
katru gadu valstī tiek palielināts Dabas resursu nodoklis
par atkritumu apglabāšanu, kā arī pieaug transporta un

• 1m3 (viena kubikmetra) lielgabarīta atkritumu apsaim
niekošanas izmaksas bez PVN: 18,34 eiro.
• 1m3 (viena kubikmetra) mājsaimniecībā radīto būv
niecības atkritumu apsaimniekošanas izmaksas bez PVN:
23,87 eiro.
Jaunais atkritumu apsaimniekotājs plāno uzsākt darbību
ar š.g. 1.jūniju un iedzīvotāji savlaicīgi tiks informēti
par atkrituma apsaimniekotāja maiņu, kā arī par līgumu
pārslēgšanu.
Pakalpojuma ieviešanas/maiņas sākumposms nav
viegls ne pakalpojuma pasūtītājam, ne izpildītājam, tāpēc
pašvaldība ar izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju strādās
kopā, lai atkritumu apsaimniekotāja maiņa noritētu pēc
iespējas gludāk un tiktu sniegts pēc iespējas kvalitatīvāks
pakalpojums pārejas periodā.
Saldus novada pašvaldība
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Saldus novadā tiek uzstādītas videokameras

Turpinot videonovērošanas sistēmas pilnveidi,
Saldus novadā tiks uzstādītas12 jaunas stacionārās
videokameras. Pasākuma mērķis ir sabiedriskās
kārtības uzturēšana un preventīvi pasākumi noziedzības
mazināšanai, īpašu uzsvaru liekot uz transportlīdzekļu
zādzību skaita samazināšanu.

un Tūristu ielas krustojumā, Striķu ielā 2 un Rīgas ielā
5A.

Nav noslēpums, ka samērā izplatīti ir gadījumi, kad
automašīnas un lauksaimniecības tehnika tiek nozagta
Latvijā un vēlāk izvesta uz kaimiņos esošo Lietuvu.

Vienlaikus tiks papildināts arī nepieciešamais
aprīkojums videonovērošanas centrā Saldus novada
pašvaldības policijā – iegādāts rakstītājs un 2 TV
monitori. Pašvaldības policija būs jauno kameru turētājs
un videonovērošanas sistēmas tiešais lietotājs. Plānota arī
sadarbība ar valsts policiju un citām kārtības uzturēšanas
iestādēm.

Tādēļ 8 videokameras ar transportlīdzekļu numuru
zīmju reģistrēšanas iekārtu tiks uzstādītas uz visiem
galvenajiem ceļiem, pa kuriem var izbraukt un iebraukt
Saldus pilsētā: Brīvības-Dzirnavu ielas krustojumā,
Striķu-Līkās ielas krustojumā, Brīvības-Krasta ielas
krustojumā, Kuldīgas ielā pie A9 autoceļa, Jelgavas ielā
pie pilsētas robežas, Dzirnavu ielas satiksmes mezglā un
Robežu ielā 30. Viena šāda kamera tiks uzstādīta Ezeres
pagastā netālu no valstu robežas.

Saldus novada pašvaldība ir viens no 18 projekta partneriem Interreg V-A Latvija-Lietuva
programmas 2014.-2020 līdzfinansētā projektā nr. LLI258 “Videonovērošanas kameru uzstādīšana, veicinot
drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (VideoGuard).
Projekta partneri ir Kurzemes pašvaldības, bet vadošais
partneris – Kurzemes plānošanas reģions.

Trīs jaunas stacionārās videokameras tiks uzstādītas
pilsētas centrā sabiedriskās kārtības uzturēšanai: Jelgavas

Marita Melvere, projekta vadītāja
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Zaņas pagastā kupli apmeklēta tikšanās ar domes vadību
Turpinot veiksmīgi iesākto tradīciju, Saldus novada
domes priekšsēdētājs Māris Zusts pēc ikmēneša domes
sēdes aicināja iedzīvotājus uz tikšanos – šoreiz Zaņas
pagastā, lai runātu par pagasta un novada aktualitātēm.

i zteikti paldies vārdi domes vadībai par Saldus novada
ceļu infrastruktūras sakārtošanas plāna realizēšanu, kā
ietvaros Zaņas pagastā tika veikta vecā tilta nojaukšana un
jauna tilta celtniecība autoceļa posmā “Kraujas - Vaboles”.

Šo tikšanos apmeklēja vairāk kā 70 interesentu,
uzdodot gana daudz jautājumu gan pagasta pārvaldes
vadītājai Kristīnai Grosmanei, gan domes vadībai –
domes priekšsēdētājam Mārim Zustam, priekšsēdētāja
vietniekam Raivim Zīrupam un izpilddirektoram
K ristapam Osim.

Klātesošajiem tika dota iespēja izteikties, uzdot
jautājumus un izteikt priekšlikumus. No pagasta
iedzīvotāju puses izskanēja daudz jautājumu saistībā ar
nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, iegādi, dokumentu
sakārtošanu, kā arī par ūdenssaimniecības nodošanu
SIA
“Saldus
komunālserviss”
apsaimniekošanā,
kontrolskaitītāju izvietošanu un kanalizāciju, bet par
lielāko problēmu pagastā iedzīvotāji minēja autoceļu
slikto stāvokli. Iedzīvotājiem bija liela interese par Saldus
novada būvvaldes darbību, par Komunālās daļas vadītāja
amatu un citām aktualitātēm.

Pagasta pārvaldes vadītāja savā uzrunā pastāstīja
par pagasta aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem,
būtiskākajiem paveiktajiem darbiem un turpmākajiem
plāniem. Īpaši tika uzsvērts paveiktais Zaņas pamatskolā
un tās teritorijas sakārtošanā, lai Zaņas iedzīvotājiem
tā kļūtu pieejamāka, jo bijusī skolas ēka ir kļuvusi par
pagasta administratīvo centru, kurā atrodas Zaņas pagasta
pārvalde, sociālā darbiniece, dienas centrs, bibliotēka,
bērnudārzs, Latvijas Sarkanā krusta filiāle, Latvijas pasta
filiāle, kultūras darba organizatore, vēstures krātuve, kā
arī ēka kalpo kā kultūras centrs. Pagasta pārvaldes vadītāja
lepojās par saremontētajiem pagasta autoceļiem un
caurtekas nomaiņu, apzaļumoto Zaņas pagasta teritoriju,
brīvdabas estrādes jaunajiem soliem un galdiem. Tika

Reģionālajā darba vizītē
Saldū viesojās labklājības
ministre
1. martā reģionālajā darba vizītē Saldū viesojās
Saeimas deputāte un labklājības ministre Ramona
Petraviča.
Ministre apmeklēja Saldus novada p/a “Sociālais
d ienests”, kur iestādes direktore Ina Behmane iepazīstināja
ar aģentūras struktūru, sniegtajiem pakalpojumiem un
darbiniekiem.

Noslēdzot tikšanos, domes priekšsēdētājs pateicās
visiem interesentiem par aktīvo dalību. Šī bija viena no
apmeklētākajām iedzīvotāju tikšanās reizēm.
Nākamā Saldus novada domes vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem notiks 28. martā plkst. 19.00 Pampāļu
pagastā!
Atnāc, pajautā un uzzini!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
centru “Saulespuķe”, kur apskatīja un priecājās par
klientu darinājumiem, kā arī viesojās sociālās aprūpes
centrā “Ābeles”, kur atbildēja uz centra iedzīvotāju
interesējošajiem jautājumiem un tikās ar personālu.
Reģionālās vizītes noslēgumā ministre Ramona
Petraviča tikās ar domes priekšsēdētāju Māri Zustu un
deputātiem.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Labklājības ministre sociālā dienesta darbiniekus
iepazīstināja ar ministrijas prioritātēm un plānotajiem
pasākumiem turpmākajos gados. Tikšanās laikā
tika pārrunāti dažādi jautājumi – par mērķdotācijām
sociālajiem darbiniekiem, par sadarbību ar Veselības
ministriju, lai novērstu personu izrakstīšanu no slimnīcas,
nenoskaidrojot vai cilvēkam būs iespējams nokļūt mājās,
par pusaudžu atkarību ārstēšanu un rehabilitāciju, par
pakalpojumu piešķiršanu rehabilitācijas iestādē.
Vizītes ietvaros ministre apmeklēja dienas aprūpes
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