2013. gada NOVEMBRIS

AKTUALITĀTES
Pirmo reizi piešķirtas stipendijas „Medusmaize”
Par pirmajiem Saldus novada stipendijas „Medusmaize” saņēmējiem
kļuvuši trīs mērķtiecīgi, aktīvi un uzcītīgi jaunieši – RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātes studente Elīza Bula, RSU Farmācijas fakultātes studente Elza Burve un LU Datorikas fakultātes students
Valdis Dravnieks.
Šogad Saldus novada pašvaldība pirmo reizi piešķīrusi stipendijas
Saldus novadā deklarētiem jauniešiem. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai
ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Saldus novada atpazīstamību
Latvijā un piederības sajūtu novada iedzīvotāju vidū. Stipendijas apmērs ir Ls 1000 akadēmiskajā gadā, un jaunieši stipendiju saņems visu
studiju laiku.
Stipendijai pieteicās divdesmit jaunieši, no kuriem uz otro kārtu (interviju un kandidātu izvērtēšanu klātienē) tika aicināti septiņi pretendenti - Annija Gončarova, Elīza Bula, Elza Burve, Edgars Pavārs, Gundars
Zadovskis, Mārtiņš Sliede un Valdis Dravnieks. Izvērtējot pretendentus,
vērā tika ņemta jaunieša vidējā atzīme, absolvējot vidusskolu, motivācija, ārpusskolas aktivitātes un mācību sasniegumi, kā arī spēja sevi
Stipendiāti
prezentēt.
Stipendiātu vērtēšanas komisijā bija LU fonda direktore Laila Kundziņa-Zvejniece, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra,
SIA „Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols un Saldus novada pašvaldības tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste Laura Liepiņa.
Svinīgais stipendiju pasniegšanas pasākums notika 31. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, savukārt, nākamajā dienā stipendiāti tika aicināti uz kopējām pusdienām ar Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu, vērtēšanas komisijas locekļiem un pārstāvjiem no laikraksta „Saldus Zeme”, lai apspriestu jauniešu nākotnes plānus un ieceres, noskaidrotu viņu viedokli par novada attīstību un citiem aktuāliem jautājumiem.
Jāpiebilst, ka šogad Latvijas Universitātes (LU) Fonds sadarbībā ar mecenātiem 2013./2014. akadēmiskajā gadā
piešķīris 91 stipendiju par kopējo summu 178 000 latu. Bez stipendijas „Medusmaize” Saldus novada jaunieši ieguvuši
vēl citas LU mecenātu stipendijas – Ilze Elbere un Anete Romanauska ir kļuvušas par Kristapa Morberga stipendijas
ieguvējām, Endija Maraka kļuvusi par SIA „Valpro” stipendiāti, bet M.M.V. Petkevičas piemiņas stipendiju ieguvis
Matīss Ķeiris.
Informāciju sagatavoja Tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

Atklāta renovētā Saldus 2. vidusskolas ēka
31. oktobris Saldus 2. vidusskolā ir svētku diena – bija pabeigti skolas
ēkas renovācijas darbi. Pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzfinansētajam projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Saldus 2. vidusskolas ēkā”, skolas ēkai ir nosiltināta fasāde, pagrabs un jumts, telpās vecais apgaismojums nomainīts pret
energoefektīvu LED apgaismojumu.
Saldus 2. vidusskola jau vairākus gadus ir Latvijas ekoskolu saimē un
lepojas ar Zaļo karogu, un varbūt tas ir likumsakarīgi, ka tieši šī skola ir
pirmā no izglītības iestādēm novadā, kur veikti tik vērienīgi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Pēc projekta pabeigšanas piecus gadus
jāveic energoefektivitātes rādītāju monitorings, paredzams, ka CO2 emisiju samazinājums būs vismaz 127 768,84 kg CO2 gadā.
Projekta kopējās izmaksas ir 423 323.12 lati, attiecināmās izmaksas
– 307 945 lati, no tām 65% līdzfinansēja Klimata pārmaiņu finanšu instruments.
Būvdarbus veica SIA „AZ-INTER”,
būvuzraudzību nodrošināja SIA „Aksīte”.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Liene Klagiša
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DOMES SĒDES
Saldus novada domes 24. oktobra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 40 „Par sociālajiem pabalstiem”.
Saldus novada p/a „Sociālais dienests” ir izvērtējis situāciju un iespējas
un ir gatavs sniegt papildus likumā noteiktai sociālai palīdzībai papildus
sociālos pabalstus, tādēļ ierosina izdot sociālo pabalstu saistošos noteikumus jaunā redakcijā. Saistošajos noteikumos, kuri spēkā stāsies no
2014. gada 1. janvāra, ir palielināts dzīvokļa pabalsta apmērs.
2. Izglītības pārvaldes 2013./2014. mācību gada mērķis ir paaugstināt izglītības procesa efektivitāti un ilgtspējību, veicinot atbalstošas
vides attīstību skolā, ģimenē un sabiedrībā, tādēļ Izglītības pārvalde iesniedza priekšlikumu 2013. gada 25. oktobrī izsludināt atklātu projektu
pieteikumu konkursu. Konkursa mērķis - sniegt atbalstu inovatīvām,
radošām idejām, kas veicina atbalstošas vides attīstību skolā, ģimenē
un sabiedrībā.
Projektu konkursa jomas:
- palīdzam viens otram mācīties;
- ēdam veselīgi;
- darbojamies kopā arī pēc stundām;
- esam droši ārpus skolas un mājām.
Projekta pieteikumu var iesniegt Saldus novada vispārējās izglītības
iestādes, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskola, pamatskolas,
vidusskolas.
Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā summa ir Ls 1000. Tādēļ novada dome nolēma izsludināt Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 2013. gada atklātu projektu pieteikumu konkursu.
3. Nolēma paplašināt pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs” funkcijas ar kultūras un sporta darba organizāciju, mainīt nosaukumu „Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus Tūrisma
informācijas centrs”” uz nosaukumu „Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”” ar 2014.
gada 1. janvāri, grozīt Nolikumu un izteikt to jaunā redakcijā, kas stāsies
spēkā no 2014. gada 1. janvāra.
4. Piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu „Saldus novada domes
Goda raksts” aktīvajiem novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kurus
ieteikuši novada domes deputāti un novada pagastu pārvalžu vadītāji.
Goda rakstus pasniegs svinīgā pasākumā 17. novembrī Saldus kultūras
centrā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu.
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Iniciatīvu
centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sabiedriskās aktivitātes „Pieredzes gūšana Ventspils amatu mājā” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
6. Nodot atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumus: „Ciecere 21”, Saldū; Gravas ielā 12,
Saldū; Līkā ielā 11B, Saldū; „Sniķeri” - 3, Zaņas pagastā, Saldus novadā, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli un apstiprināt izsoļu
noteikumus.
7.
Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Varoņu ielā 3B,
Saldū, 180 kvm platībā, noteikt zemes starpgabalam pārdošanas cenu Ls
350 apmērā. Atsavināšanu organizēt Saldus novada domes pašvaldības
mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.
8.
Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu Saldus novada pašvaldī-

bai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Varoņu ielā 11,
Saldū, 295 kvm platībā, noteikt zemes starpgabalam pārdošanas cenu Ls
500 apmērā. Atsavināšanu organizēt Saldus novada domes pašvaldības
mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.
9. Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu pieņemt dažādus
novada pašvaldības saistošos noteikumus, par kuriem sīkāk varat lasīt
www.saldus.lv.
10. Atļaut norakstīt Nīgrandes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošo debitoru parādu Ls 1 293.22 apmērā.
11. Apstiprināt maksas pakalpojumus Saldus novada pašvaldības
Saldus 2. vidusskolā.
12. Apstiprināt maksas pakalpojumus Saldus novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”.
13. Apstiprināt samaksu par Lutriņu pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
14. Apstiprināt samaksu par apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu
pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
15. Apstiprināt Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes
dzīvojamo telpu īres maksu un komunālo pakalpojumu samaksu.
16. Apstiprināt samaksu par Vadakstes pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
17. Apstiprināt samaksu par Vadakstes pagasta pārvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
18. Apstiprināt samaksu par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Jaunlutriņu ciemā.
19. Apstiprināt samaksu par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.
20. Papildināt Saldus novada domes 2011. gada 22. decembra lēmumu „Par pakalpojumu cenu apstiprināšanu Saldus pagasta Druvas vidusskolā un Druvas vidusskolas Jauniešu mītnē” ar punktu 2.1.2.4. „Ja
kopmītnes istabiņu īrē vairāk par mēnesi - Ls 57.85 (bez PVN).”.
21. Nodot Saldus novada pašvaldībai bez atlīdzības no grāmatvedības uzskaites: pamatlīdzekli „Eltrovelosipēds BSB One City ar saslēgšanas atslēgu Trigo ZT300” 2 gb. ar uzskaites vērtību Ls 1472 p/a
„Saldus Tūrisma informācijas centrs”; mācību līdzekli „8 stāsti par eiro”
Ls 1 620.43 apmērā un pamatlīdzekļus „Sistēmbloks” ar grāmatvedības
uzskaites vērtību Ls 265.51 un monitors ar grāmatvedības uzskaites vērtību Ls 223 Zvārdes pagasta pārvaldei.
22. Atmaksāt pirms termiņa kredītu Ls 27 075.50 apmērā Valsts kasei
par līguma Nr. A2/1/12/341 projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā” realizācijai.
23. Lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas izpildi, ievērojot Saldus novada pašvaldības intereses un tās teritorijas iedzīvotāju
intereses un pilnveidotu Saldus radio darbību, nolēma izveidot Saldus
novada pašvaldības aģentūru „Saldus Radio”.
24. Apstiprināt izsoles uzvarētāju Saldus novada pašvaldības nekustamam īpašumam – dzīvoklim Kalna ielā 10-1, Kursīšos, Kursīšu pagastā, Saldus novadā.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/
Domes sēdes”.

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Paziņojums par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2038. gadam apstiprināšanu un projekta noslēgumu
Saldus novada dome 2013. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu
(protokols Nr. 18, 17. §) „Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2038. gadam apstiprināšanu”.
Ar plānošanas dokumentu var iepazīties Saldus novada pašvaldības
Attīstības nodaļā, Avotu ielā 12, Saldū un www.saldus.lv.
Tādējādi ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts
„Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana”
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024.

Projekta ietvaros sagatavoti un ar domes lēmumu apstiprināti novada
plānošanas dokumenti:
•
Saldus novada attīstības programma 2013. - 2020. gadam,
•
Saldus novada teritorijas plānojums 2013. - 2025.gadam,
•
Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2038.
gadam.
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AKTUALITĀTES
Pasniegtas gada balvas „Kristāla Zirgs”
Jau otro gadu Saldū pasniegtas gada balvas „Kristāla
Zirgs” amatiermākslas kolektīvu vadītājiem. Šogad pasniedza septiņas balvas sešās nominācijās tiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, kuri ar īpašu aizrautību
un sasniegumiem pavadījuši pagājušo darba cēlienu. Šīs
balvas pasniegšanu pagājušā gadā Saldus novadā nolēma dibināt kā tradīciju, lai tā kļūtu par ikgadēju apliecinājumu ieguldītam ilgam, smagam darbam un labam
augsta līmeņa rezultātam amatiermākslā.
Nominācijā „Par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu”
balvu ieguva divas kolektīvu vadītājas – Kalnu vidusskolas zēnu vokālā ansambļa un Nīgrandes Mūzikas
skolas vokālā ansambļa vadītāja Sanita Zālīte un tautas
deju ansambļa „Kursa” vadītāja Inese Buša. Balva šajā
nominācijā tika piešķirta par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu amatiermākslas kolektīvu kustības
attīstībā.

Nominācijā „Par augstu profesionālo ieguldījumu” balvu saņēma
Saldus pagasta Druvas kultūras nama vokālās grupas „Druvas Tonis”
vadītāja Dina Zariņa. Šo balvu piešķīra par mākslinieciski kvalitatīvu un
augstvērtīgu ieguldījumu un jaunradi 2012./2013. gada sezonā.
Nominācijā „Par aktīvu amatiermākslas popularizēšanu” balvu ieguva Šķēdes Dailas teātra vadītāja Daila Medne. Šī balva tiek piešķirta par
aktīvu amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšanu un veiksmīgiem
pasākumiem amatiermākslas popularizēšanā 2012./2013. gada sezonā.
Nominācijā „Par aktīvu amatiermākslas popularizēšanu” balvu ieguva Saldus novada folkloras kopas „Medainis” vadītāja Sarma Ūpe.
Balvu šajā nominācijā piešķīra par kultūras mantojuma un tradicionālās
kultūras popularizēšanu un saglabāšanu 2012./2013. gada sezonā.
Nominācijā „Sadarbības projekts” balvu ieguva Jaunlutriņu teātra
vadītāja Sandra Medne. Šo balvu piešķīra par kvalitatīvu un plašu mērķauditoriju aptverošu kultūras pasākumu un projektu īstenošanu 2012./2013. gada sezonā.
Nominācijā „Sadarbības projekts”, kur balvu piešķir par nozīmīgu darbību amatiermākslas starptautiskās aprites veicināšanu 2012./2013. gada
sezonā, balvu ieguva vidējās paaudzes deju kolektīva „Bandava” vadītāja Santa Laurinoviča.
Šis pasākums raisīja patīkamas emocijas un prieku par to, ka Saldus novadā ir tik daudz radošu un enerģisku cilvēku, kuri ap sevi pulcē kolektīvus un ar ļoti labiem panākumiem darbojas un uzstājas ne tikai mūsu novadā, bet arī Latvijā un pasaulē.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Saldus novadā notika Jauniešu forums
26. oktobrī Saldū pulcējās ap 180 novada jaunieši, jaunatnes darbinieki, domes deputāti un citi interesenti, lai piedalītos ikgadējā Jaunatnes forumā. Šis forums notika, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību par Saldus novadā notiekošo, kā arī dotu iespēju
jauniešiem satikties ar Saldus novada domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, apkopot un analizēt informāciju par jauniešu problēmām, vajadzībām, interesēm un sadarbību.
Pēc pagājušā gada Jauniešu foruma uz Saldus novada domes sēdi
tika virzīta un atbalstīta ideja par Saldus novada pašvaldības stipendiju
„Medusmaize”. To šogad pirmo reizi piešķīra trim Saldus novadā deklarētiem jauniešiem, kuri mācās Latvijas augstskolu pirmajos kursos.
Jauniešu forumu atklāja Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa ar uzrunu, kurā mudināja jauniešus līdzdarboties un teica: „Ja
jūs kaut kas neapmierina – nāciet ar idejām un vēlmi realizēt! Ja paši
būsiet pielikuši pūles un atdzīvinājuši ideju, tai būs lielāks svars jūsu
un sabiedrības acīs. Novēlu cerēt, domāt un darīt, lai iecerēto piepildītu!”. Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka pašvaldība ir atvērta jauniešu
idejām. Jaunieši un pašvaldība kopā var strādāt, lai novads kļūtu skaistāks un, lai šeit visiem būtu patīkami dzīvot.
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AKTUALITĀTES
Pēc domes priekšsēdētājas uzrunas nodarbību par radošu komunikāciju sociālajos tīklos vadīja Valdis Melderis. Viņš atraktīvā un jauniešus
piesaistošā veidā stāstīja par to, kā un kāpēc rakstīt sociālajos tīklos. Viņš jauniešus mudināja rūpīgi izvērtēt ierakstus sociālajos tīklos un ar to
palīdzību veidot savu tēlu pozitīvu, izteikties jēgpilni un radoši, tajā pašā laikā nezaudējot reputāciju sabiedrības acīs.
Pēc šīs nodarbības jaunieši devās uz diskusiju grupām. Bija desmit diskusiju grupas, kuras vadīja Saldus novada domes deputāti un jomu profesionāļi. Jaunieši varēja diskutēt par tēmu „ Jauniešu iespējas Latvijā un Saldus novadā”, kuru vadīja Saldus novada pašvaldības izpilddirektora
pirmā vietniece Sarmīte Ozoliņa. Par tēmu „Jauniešu uzņēmējdarbība – vienīgā iespēja jauniešu piesaistei Saldus novadam! Vai iespējams pašvaldības atbalsts?”, diskusiju vadīja Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševksis. Tēmu „Saldus novada jaunieši sportā – Saldus
novada sporta prioritātes” vadīja Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota. Tēmu „Ārpusskolas izglītības iespējas un attīstība Saldus novadā”
vadīja Saldus novada domes deputāts, Rubas pamatskolas skolotājs Elmārs Kalniņš un Saldus novada Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica. Tēmu „Vispārējā izglītība un profesionāla izglītība karjeras izvēles ceļā” vadīja Saldus novada domes deputāts, Druvas vidusskolas direktors
Sergejs Beļkevičs. Tēmu „Jaunās ģimenes Saldus novadā – un kā ar bērniem?” vadīja Saldus novada domes deputāts, Druvas vidusskolas skolotājs
Juris Levics un Saldus novada Sociālā dienesta ģimenes atbalsta speciāliste Ilze Ševele. Tēmu „Mežu apsaimniekošana Saldus novadā un jauniešu
darba iespējas” vadīja Saldus novada domes deputāts, Saldus mežu īpašnieku apvienības vadītājs Reinis Doniņš. Tēmu „Aktīva līdzdalība – ko
jaunietis gaida no pašvaldības, ko pašvaldība gaida no jaunieša? Sadarbības iespējas skola – pagasts – novads” vadīja Jaunatnes lietu konsultatīvas
padomes loceklis, biedrības „Sauja” vadītājs Mārtiņš Bergmanis. Tēmu „Jaunieša vieta un iespējas laukos?” vadīja Saldus novada domes deputāti - kooperatīva „Ošenieku grauds” vadītājs Māris Mednis un Z/S „Vīksnas” īpašnieks Viktors Drukovskis. Tēmu „Jauniešu projektu iespējas un
brīvprātīgais darbs Saldus novadā” vadīja Saldus BJC jaunatnes lietu speciāliste Rudīte Muraševa.
Idejas un ierosinājumus no diskusijām apkopos Saldus novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā padome un, balstoties uz ieteikumiem
un idejām, virzīs prioritātes jaunatnes darbam 2014. gadā. Pēc diskusijām notika foruma trasīte. Trasītes kontrolpunkti šoreiz bija saistīti ar Saldus
novada pašvaldības atbalstītā Saldus novada jauniešu domes „Es un Mēs” projektu konkursa „Jauniešiem Saldus novadā!” atbalstītajiem desmit
projektiem. Katrs projekta īstenotājs foruma trasītes dalībniekiem bija sagatavojis uzdevumus par projekta tēmu. Projekti īstenoti ne tikai Saldū,
bet arī novadā – Jaunlutriņu, Šķēdes, Zirņu, Ezeres, Zvārdes un Saldus pagastos. Trasītē kontrolpunktus bija sagatavojuši arī Saldus 2. vidusskolas
skolēni un Saldus Romas Katoļu baznīcas pārstāvji. Trasītē uzvarēja Pampāļu pagasta komanda „Rāmis 3”, tādēļ nākošais Jaunatnes forums notiks
Pampāļos.
Pēc trasītes jauniešiem notika balle, kurā muzicēja jauniešu, kuri vasarā bija piedalījušies jauniešu apmaiņas projektā Lihtenšteinā, apvienība
„Stiprais riekstiņš”.
Visa foruma organizēšanā lielu atbalstu sniedza Saldus 2. vidusskola un īpaši Inga Mankuss.
Projektu „ Jauniešiem Saldus novadā!” un Jauniešu forumu atbalsta Saldus novada pašvaldības projektu fonds.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

SPORTA AKTUALITĀTES
Basketbola komanda „Saldus veterāni” basketbola turnīrā Liepājā
trešo reizi izcīnīja 1. vietu
Saldus basketbola komanda „Saldus veterāni” 2013. gada 19.
septembrī piedalījās starptautiskā basketbola turnīrā veterāniem
Liepājā, kuru organizēja Liepājas basketbola komanda „Kraukļi”.
Basketbola turnīrs tika organizēts jau 4. reizi.
Turnīrā piedalījās četras komandas: „Reluva” (Klaipēda), „Balsiu stovikla” (Mažeiķi), „Saldus veterāni” (Saldus) un „Kraukļi”
(Liepāja).
Spēles notika Liepājas olimpiskajā centrā. Spēles laiks: 2 reizes
pa 12 minūtēm.
Pirmajā spēlē ar rezultātu 40:32 tika uzvarēta lietuviešu komanda no Mažeiķiem, kuras spēlētāji divus gadus bija kļuvuši par
uzvarētājiem Saldus veterānu basketbola turnīrā.
Otrajā spēlē ar astoņu punktu pārsvaru tika uzvarēta otra lietuviešu komanda no Klaipēdas.
BK „Saldus veterāni” savas pastāvēšanas vēsturē pirmo reizi
viena turnīra ietvaros izdevās uzvarēt divas lietuviešu komandas.
Pēdējā spēlē ar rezultātu 57:47 tika uzvarēta arī mājinieku komanda „Kraukļi”.
BK „Saldus veterāni” jau trešo reizi četru gadu laikā Liepājas basketbola turnīrā izcīna pirmo vietu.
Noslēgumā komandas sarindojās sekojošā secībā:
1. BK „Saldus veterāni”
2. „Balsiu stovikla” Mažeiķi
3. „Kraukļi” Liepāja
4. „Reluva” Klaipēda
Turnīra simboliskajā pieciniekā, labāko spēlētāju skaitā, tika iekļauti
divi BK „Saldus veterāni” spēlētāji: Arvis Blūms un Viktors Kulačkovskis.

Basketbola komandā „Saldus veterāni” spēlēja: Viktors Kulačkovskis, Uldis Baltiņš, Jānis Ozoliņš, Armands Alksnis, Aldis Apsītis, Jānis
Šulcs, Arvis Blūms un Jurijs Zaharovs.
Basketbola komandas „Saldus veterāni” spēlētāji ieguva labu spēļu pieredzi, varēja salīdzināt savas basketbola prasmes ar sava vecuma
basketbolistiem no Lietuvas un Latvijas, izbaudīt uzvaras garšu, satikt
savus agrīnos basketbola draugus un iepazīties ar jauniem.
Informāciju sagatavoja
BK „Saldus veterāni” komandas menedžeris Jānis Ozoliņš
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AKTUALITĀTES
Noslēdzies projekts „No tautas pūra lādes”
Projektu Kursīšu pagastā realizēja Kursīšu bibliotēka-informācijas
centrs sadarbībā ar kultūras darba organizatori Kristīni Buku un Kursīšu
pamatskolu, kā sadarbības partnerus piesaistot Kursīšu attīstības biedrību „KABata” semināra „No tautas pūra lādes” organizēšanai. Projekta
realizācijas laiks - 2012. gada 1. novembris līdz 2013. gada 15. oktobris.
Kopējais finansējuma apjoms, kas tika iegūts no VKKF, bija Ls 500,
biedrības no Saldus NVO atbalsta fonda piesaistītais papildus finansējums bija Ls 150.76.
Projekta mērķis bija popularizēt tradicionālo kultūru un kultūras
mantojumu, organizējot folklorā balstītus gadskārtu svētkus Kursīšu
pagastā, iepazīstinot pagasta iedzīvotājus ar Saldus un Brocēnu novadu
folkloras daudzveidību, veicot materiālu apkopošanu par Kursīšu pagasta folkloru.
Projekta aktivitātes:
9. novembrī Kursīšu pamatskolā notika pasākums „Mārtiņdiena,
Mārtiņdiena visi bērni tevi gaida”, kurā piedalījās folkloras kopa „Virza” no Brocēniem. Pasākuma laikā pie bērniem viesos ieradās budēļi
– gailis, nāve, kaza, zaru sieva, lācis, čigāniete un citi budēļi. Kopīgi
ar bērniem un skolotājiem tika dziedātas latviešu tautas dziesmas, iets
rotaļās un dejots. Bērni bija sagatavojuši un skandēja mīklas un tautas
dziesmas. Folkloras kopa iepazīstināja kursīšniekus ar Saldus un Brocēnu novada folkloras bagātībām, kopīgi dziedāja Kursīšos pierakstīto
dziesmu „Aiz upītes kalniņā”, kas ir kopas repertuārā. Projekta ietvaros bibliotēkas-informācijas centra pagalmā bija sanākuši Mārtiņdienas budēlīši, kuri izrādījās izstādē „Budēlīši sabraukuši” no 9.11. līdz
16.11.2012. Budēlīšus veidoja Kursīšu pamatskolas skolēni, katra klase
vienu masku. Bibliotēkas pagalmā varēja apskatīt - lapsu kūmiņu, mazo
vīru, raganu, meža vecīti, taureni, nāvi, krāsainās sejas un dzērvi.
22. decembrī Kursīšu pagasta Jaunajā zālē notika Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums „Pār kalniem, pār lejām Ziemassvētki nāk”,
kura ietvaros notika Rūķu tirdziņš un Ziemas saulgriežu ieskandināšana kopā ar folkloras kopu „Pampāļi”. Pasākuma laikā varēja iegādāties
dažādas dāvanas, ko sarūpējuši Kursīšu pagasta iedzīvotāji un tirgotāji
no kaimiņu pagastiem – bišu produkciju, keramiku, pašdarinātas rotaslietas, kartiņas, grāmatas. Pasākuma noslēgumā ar dziesmām, dejām un
rotaļām apmeklētājus iepriecināja čigāni no folkloras kopas „Pampāļi”.
Kopīgi ar čigāniem izlustējās, izdziedājās, iepazina Pampāļu folkloru un
Saldus novadā pierakstītās dziesmas un rotaļas.
12. februārī Kursīšu pamatskolas 1. - 6. klases skolēni un pagasta
iedzīvotāji pulcējās uz lielā kalna, lai svinētu Meteņdienu kopā ar folkloras kopu „Ruba” no Rubas pagasta. Bērni bija gatavojuši interesantus
braucamrīkus un apģērbus (maskas). Folkloras kopas dalībnieki iepazīstināja ar Meteņdienas tradīcijām, dziesmām, ticējumiem un tās svinēšanu. Kopīgi dziedāja dziesmas un gāja rotaļās, mielojās ar Meteņdienas
pīrāgu un siltu piparmētru tēju. Protams, neizpalika arī lielā braukšana
no kalna.
31. martā Kursīšu pagasta Jaunajā zālē pagasta iedzīvotāji pulcējās,
lai pavadītu Lieldienas kopā ar folkloras kopu „Virši” no Brocēnu novada Remtes pagasta. Kopīgi dziedāja dziesmas un gāja rotaļās, minēja
mīklas, skaidroja ticējumus, sacentās olu ripināšanā, olu kaujās.
20. jūnijā bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori rīkoja
Jāņu ielīgošanu „Saule brauca pār kalniņu, Jāņu dienu svētīdama” kopā
ar folkloras kopu „Medainis” no Saldus. Vairāk nekā 35 lieli un mazi
kursīšnieki un viesi piedalījās svinīgā ugunskura iededzināšanā, kopīgi dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, dancoja, lustējās un cienājās ar Jāņa
tēva un mātes sagatavoto cienastu, kopīgi tika pavadīta saulīte. Līgotāji
tika iepazīstināti ar Vasaras saulgriežu tradīcijām, svētku svinēšanu un
mūspuses folkloras bagātībām.
30. septembrī Kursīšu pamatskolā notika projekta „No tautas pūra
lādes” pēdējais gadskārtu svinēšanas pasākums „Miķeļdiena Kursīšu
pamatskolā”, kuru organizēja skola sadarbībā ar bibliotēku. Pasākuma
laikā notika tirgošanās, lielāko dārzeņu svēršana, mīklu minēšana, ticējumu un tautasdziesmu skandēšana, kā arī danči un rotaļas ar Pampāļu
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folkloras kopas „Pampāļi” piedalīšanos.
Izvērtējot gadskārtu svētku svinēšanas pasākumus un to norisi, jāteic,
ka tie bija kupli apmeklēti (kopā vairāk nekā 350 dalībnieku) un cilvēkiem radīja pozitīvas emocijas un prieku par folkloru un tās daudzveidību, jo kopu repertuārs bija ļoti dažāds (rotaļas, mīklas, tautasdziesmas,
danči, ticējumi). Līdz šim pagastā šāda veida pasākumi tik daudz nebija
rīkoti un tas sekmēja sadarbību starp skolu, kultūras darba organizatori
un bibliotēku.
Otrs projekta virziens bija semināra organizēšana par folkloras mācīšanu. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Kursīšu attīstības biedrību
„KABata”, kura piesaistīja papildu līdzekļus vēl divu lektoru apmaksai
no Saldus novada NVO atbalsta fonda Ls 150.76. Seminārs „No tautas
pūra lādes” notika 17. augustā Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā
un kopā pulcēja vairāk nekā 20 Saldus novada iedzīvotājus – skolotājus (mājturības, sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, mūzikas),
mazpulku vadītājus, kultūras darbiniekus, bibliotekārus, dejotājus un
lielus un mazus interesentus. Seminārā piedalījās trīs lektori, savas jomas profesionāļi - Ilga Reizniece, Ernests Spīčs, Sandra Jaundaldere,
kuri novadīja četras lekcijas nodarbības: E. Spīčš - „Deja, spēle, saskarsme”, S.S. Jaundaldere - „Lielvārdes Jostas raksti bērniem”, E. Spīčs un
S.S. Jaundaldere - „Lielvārdes jostas zīmju deja”, I. Reizniece - „Folkloras mācīšana: pieredze un ieteikumi”. Semināra laikā dalībnieki varēja
uzzināt par folkloras mācīšanu skolā, iepazīties ar dažādiem mūzikas
instrumentiem, to pielietošanu, iepazīt un iegādāties folkloras mācīšanai
noderīgu literatūru. Kopā ar lektoriem tika izveidota un pēc tam izdejota
Lielvārdes josta un raksti. Nodarbību laikā varēja uzzināt par dejas un
rotaļu nozīmi saskarsmē, gūt dažādas praktiskas iemaņas un idejas. Notika teorētiskas lekcijas un praktiska darbošanās, iemēģinot roku instrumentu spēlē, dejās, zīmju veidošanā. Kā atzina pasākuma apmeklētāji,
diena bija izdevusies un iegūtās zināšanas noderēs kā profesionālajā, tā
personīgajā izaugsmē.
Projekta laikā tika veikta folkloras materiālu apkopošana par Kursīšu
pagastu, kas pieejams drukātajos avotos, presē, internetā un Latviešu
Folkloras krātuvē, J. Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzejā.
Veicot materiālu apkopošanu, tika secināts, ka to ir vairāk (it sevišķi
LFK) nekā sākotnēji tika lēsts un ka to apkopošanai un materiāla izveidei bukletā vai grāmata nepietiek ar vienu gadu, tam ir nepieciešams
ilgāks laika periods. Projekta gala rezultātā ir apkopots materiāls par
tautasdziesmām un teikām. Darbs pie materiālu apkopošanas, sistematizēšanas, pārrakstīšanas un iespējams izdošanas grāmatā turpināsies arī
pēc projekta noslēguma.
Projekta laikā izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti un realizēti noorganizēti seši gadskārtu svētki; popularizēta novadu folkloras kopu
darbība, folkloras daudzveidība un bagātība; veikta pieejamo folkloras
materiālu apkopošana par Kursīšu pagastu; noorganizēts viens seminārs-nodarbība skolotājiem un interesentiem; sekmētas un uzlabotas
zināšanas un iemaņas par folkloras pielietošanu mācību darbā; veicināta
Kursīšu pagasta kultūras un izglītības iestāžu sadarbība; pilnveidota un
attīstīta kultūrvide pagastā; savākta materiālu kopa ar Kursīšu pagastā
pierakstīto folkloru.
Par projektu un tā aktivitātēm varēja uzzināt – afišās, laikrakstā „Saldus Zeme”, informatīvajos izdevumos „Saldus Novada vēstis”, „Kursīšnieks”, interneta vietnēs www.kursisi.lv, www.saldus.lv, www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, www.biblioteka.lv.
Foto galerijas no pasākumiem - http://www.draugiem.lv/Kursisu.
biblioteka/gallery/
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Projekta „No
tautas pūra lādes” vadītājs Mārtiņš Lagzdons

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33
Pieņemti ar Saldus novada domes
2013. gada 26. septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 18, 9.§)
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk
- Aģentūra) ir Saldus novada Domes (turpmāk - Dome) izveidota un
pārraudzībā esoša patstāvīga iestāde kā publisko tiesību juridiska persona, kura darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, citiem ārējiem
normatīvajiem aktiem, saistošiem noteikumiem „Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikums” (turpmāk – Nolikums)
un Domes lēmumiem.
2. Aģentūras pilns nosaukums ir – Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”. Aģentūra var lietot arī saīsinātu nosaukumu
Saldus novada p/a „Sociālais dienests”. Aģentūras pilns nosaukums angļu valodā ir - Saldus District Municipal Agency „The Social Service”.
3. Aģentūrai ir savs zīmogs ar pašvaldības ģerboņa attēlu un pilnu
Aģentūras nosaukumu, noteikta parauga veidlapa un norēķinu konti kredītiestādēs.
4. Aģentūras juridiskā adrese ir: Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
II. Aģentūras izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības
5. Aģentūras mērķis ir, īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu Saldus novada administratīvajā teritorijā.
6. Aģentūras uzdevumi ir:
6.1. veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
6.2. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm
ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm,
aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
6.3. novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
6.4. noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par
veicamajiem pasākumiem;
6.5. sniegt sociālo palīdzību;
6.6. administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
6.7. veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo
pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus
jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu
izstrādē;
6.8. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību.
6.9. koordinēt valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
6.10. sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem,
sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;
6.11. piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālās palīdzības
attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;
6.12. izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un
programmas, kas saistīti ar noteikto mērķu sasniegšanu un uzdevumu
izpildi;

6.13. veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes
lēmumiem.
7. Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra veic sekojošo:
7.1. informē iedzīvotājus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un Aģentūras darbu;
7.2. sniedz pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību;
7.3. pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju ietvaros un Domes uzdoto uzdevumu īstenošanai;
7.4. pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj par normatīvajos aktos un pašvaldības
saistošos noteikumos noteikto sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
personai, kas pabalstus pieprasījusi;
7.5. veido informatīvo datu bāzi, sagatavo statistikas pārskatus par
sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un finansējuma izlietošanu;
7.6. organizē starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību pakalpojumu nodrošināšanā klientiem:
7.7. nodrošina informācijas par sociālās palīdzības pieprasītājiem un
saņēmējiem konfidencialitāti;
7.8. piedalās projektu izstrādē un finansējuma piesaistē;
7.9. nodrošina iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
7.10. plāno un koordinē sociālo darbu pašvaldības teritorijā;
7.11. saņem informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;
7.12. sniedz publiskos pakalpojumus sociālajā jomā un saskaņā ar
pašvaldības saistošiem noteikumiem;
7.13. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu;
7.14. iesniedz pašvaldībai priekšlikumus un budžeta tāmju projektus
par sociālo funkciju realizācijai nepieciešamo finansējumu.
8. Aģentūrai ir tiesības:
8.1. sniegt pakalpojumus, izstrādāt un īstenot pašvaldības un starptautiskus projektus un programmas;
8.2. iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības noteiktajā apmērā;
8.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un
juridiskajām personām Aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un ziņas;
8.4. atbilstoši Aģentūras darbības jomai rīkot konferences, seminārus, kursus, mācības un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus;
8.5. slēgt civiltiesiskus darījumus, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā;
8.6. atbilstoši Aģentūras kompetencei, slēgt līgumus ar valsts un
pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un
juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām un starptautiskām
organizācijām;
8.7. realizēt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās tiesības;
8.8. realizēt citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
III. Aģentūras pakalpojumi
9. Aģentūra atbilstoši likumos noteiktajai pašvaldības kompetencei
un saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz pakalpojumus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā.
10. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem pakalpojumiem iekasēt
maksu.
11. Aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina
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Dome. Cenrādī nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus.
12. Informāciju par Aģentūras sniegto pakalpojumu izcenojumiem
un atbrīvojumiem no maksas publicē pašvaldības mājaslapā internetā
www.saldus.lv un nodrošina to pieejamību Aģentūras telpās un pagastu
pārvaldēs.
13. Aģentūra, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos
sadarbības ietvara pamatprincipus, sniedz pakalpojumus citām valsts un
pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kas īsteno pārvaldes uzdevumus, bez maksas, ja tas neprasa Aģentūrai papildu resursus datu apstrādei un analīzei.
IV. Aģentūras darbības pārraudzība
14. Aģentūras darbību pārrauga Dome.
15. Aģentūra nodota Saldus novada pašvaldības izpilddirektora padotībā. Ar Domes lēmumu aģentūras darbības pārraudzībai var tikt pilnvarota cita persona.
16. Īstenojot Aģentūras pārraudzību, Dome:
16.1. apstiprina pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju;
16.2. apstiprina kopējo gada budžeta apjomu;
16.3. apstiprina pašvaldības aģentūras darba plānu kārtējam gadam;
16.4. pieņem darbā un atlaiž no darba pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu;
16.5. novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus;
16.6. ierosina pārbaužu veikšanu pašvaldības aģentūrā;
16.7. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar pašvaldības aģentūras direktora darbību (arī disciplināri soda);
16.8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus;
16.9. ieceļ par Aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu;
16.10. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
16.11. atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.
17. Domei un tās pilnvarotajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt un
saņemt informāciju par Aģentūras darbību.
V. Aģentūras manta un finansēšana
18. Aģentūras manta ir Saldus novada pašvaldības nekustamā un
kustamā manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā.
19. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai
darbībai nepieciešamo mantu.
20. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu un mantu,
kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot pašvaldības kustamo mantu, ieskaita pašvaldības budžetā.
21. Aģentūrai ir jāpārvalda tai valdījumā nodotā manta, nodrošinot
saglabāšanu, uzturēšanu un remontu, sedzot izdevumus no Aģentūras
budžeta.
22. Būvniecību un pārplānošanu Aģentūrai nodotajā nekustamajā
īpašumā, ēkās un telpās var veikt tikai, saskaņojot ar pašvaldību.
23. Tiesiskajās attiecībās ar privātpersonām Aģentūra atbild ar tās
valdījumā nodoto pašvaldības mantu. Ja ar to nepietiek vai ja Aģentūras
saistību izpilde var traucēt tās funkciju veikšanai, par Aģentūras saistībām atbild pašvaldība.
24. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
24.1. pašvaldības budžeta dotācija;
24.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi par Aģentūras sniegtajiem
maksas pakalpojumiem;
24.3. ieņēmumi no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem;
24.4. ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzība.
25. Kontu atvēršanu Aģentūra saskaņo ar Domi.
26. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies
no Aģentūras visu veidu ieņēmumiem (izņemot pašvaldības dotāciju),
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ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek
Aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot nākamajā gadā vai turpmākajos
gados.
27. Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, kurā norāda Publisko aģentūru likumā noteikto informāciju.
28. Aģentūra organizē savu lietvedību normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
29. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti un sniedz pārskatus Likumā par budžeta un finanšu vadību noteiktajā kārtībā.
30. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību Nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem, Domei ir tiesības
veikt Aģentūras revīziju un sagatavot revīzijas pārskatu.
VI. Aģentūras pārvalde
31. Aģentūras darbu vada direktors, kurš pilda ārējos normatīvajos
aktos un Aģentūras Nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
32. Aģentūras direktora kompetence:
32.1. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu, darba plānu kārtējam gadam, iesniegt tos apstiprināšanai
Domes noteiktajā kārtībā;
32.2. nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;
32.3. nodrošināt Aģentūras grāmatvedības uzskaites kārtošanu un
pārskatu sniegšanu Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā
kārtībā;
32.4. sniegt pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi Domes noteiktajā kārtībā;
32.5. nodrošināt Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajam, iesniegšanu Domei un
publicēšanu;
32.6. vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;
32.7. slēgt darba, saimnieciskos un nomas līgumus, izsniegt pilnvaras;
32.8. noteikt Aģentūras struktūru un amata vienību sarakstu;
32.9. apstiprināt Aģentūras darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku kompetenci un atbildību;
32.10. noteikt Aģentūras darbinieku atalgojumu Domes apstiprinātā
Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros saskaņā ar Domes apstiprinātiem darba samaksas noteikumiem un atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam;
32.11. pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus;
32.12. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
32.13. atbildēt par Aģentūras darbības tiesiskumu;
32.14. atbildēt par Aģentūras uzdevumu veikšanu;
32.15. atbildēt par Aģentūras finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu
un citu resursu lietderīgu izmantošanu atbilstoši veicamajiem uzdevumiem;
32.16. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības un uzdevumus.
33. Uz Aģentūras direktora amatu izsludina atklātu konkursu pašvaldības administratīvās teritorijas laikrakstā un pašvaldības mājas lapā
internetā.
34. Aģentūras direktoru amatā apstiprina Dome uz pieciem gadiem.
Darba līgumu ar Aģentūra direktoru noslēdz pašvaldības izpilddirektors.
Novērtējot Aģentūras darbības rezultātus, Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa.
VII. Administratīvo aktu izdošanas un apstrīdēšanas kārtība
35. Aģentūra izdod administratīvos aktus saskaņā ar attiecīgajām
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spēkā esošajām tiesību normām, kurās ir paredzētas tiesības un pienākums izdot administratīvos aktus.
36. Aģentūras izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Saldus novada Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
VIII. Aģentūras reorganizēšana un likvidēšana
37. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē
vai likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. pantā noteiktās prasības.
38. Dome izvērtē Aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem pamatprincipiem.
39. Ja aģentūru reorganizē vai likvidē, sastāda slēguma bilanci, norāda mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību
nodošanu citai institūcijai.
Domes priekšsēdētājas vietnieks

D. Konuševskis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem „Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” nolikumu”)
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepiecieSaskaņā ar „Publisko aģentūru likuma”
šamības pamatojums
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu nepieciešama apstiprināt pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumu saistošo
noteikumu formā.

Saldus novada domes 2010. gada 16. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 11.§)
Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 20.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Ģeotelpiskās informācijas likums” 6. pantu
un 13. panta 6., 7. un 8. daļu un 26. panta 3. daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības
projektu grafiskajām daļām.
2. Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Saldus novada pašvaldības
izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt
samaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajos apmēros. Izcenojumi
tiek piemēroti, apkalpojot mērniecībā licenzētus/sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas personas.
2.1. Maksas pakalpojumi un to izcenojumi*:
Izcenojumi

1.

2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka p/a „Sociālais
izklāsts
dienests” izveidošanas mērķus un uzdevumus, aģentūras tiesības un pienākumus, kā
arī pārvaldību, tās darbības pārraudzību un
rīcību ar mantu, finansēšanas kārtību un administratīvo aktu izdošanas un pārsūdzēšanas kārtību. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
aģentūra likvidējama vai reorganizējama.

5. Informācija par
Jautājums izskatīts Saldus novada domes
administratīvajām proce- Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
dūrām
komitejā
D. Konuševskis

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem
Saldus novadā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2010. gada 29. jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr. 11, 45. §)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2010. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 14.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar

objekta platība līdz 0.3 ha (ie- Ls11,00
skaitot), viens objekts;

Ls 2,31

Ls13,31

objekta platība virs 0.3 ha līdz Ls13,00
0.5 ha (ieskaitot), viens objekts;

Ls 2,73

Ls15,73

objekta platība virs 0.5 ha līdz Ls17,00
1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;

Ls 3,57

Ls20,57

objekta platība virs 1.0 ha, pa- Ls 4,00
pildus par katru nākamo ha, bet
ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā
par vienu objektu.

Ls 0,84

Ls 4,84

inženiertīklu pieslēgums no 0 Ls 4,00
līdz 30 m, viens objekts;

Ls 0,84

Ls 4,84

trases garums no 30 līdz 300 m, Ls 7,00
viens objekts;

Ls 1,47

Ls 8,47

Par topogrāfiskās informācijas
(tai skaitā ielu sarkano līniju)
izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu bāzē un
reģistrēšanu:

Objektos, kuros ir 2 vai mazāk
apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients
k=0,8.

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Izcenojumi kopā ar
PVN

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2010. gada
28. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 14.§))

3. Informācija par
2013. gadā ir apstiprināts aģentūras buplānoto projekta ietekmi džets, minētais lēmums ietekmi uz budžetu
uz pašvaldības budžetu
nerada.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

PVN**
21%

2.

Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu bāzē un
reģistrēšanu:
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2010. gada
28. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 14, 14. §))
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Izcenojumi

3.

PVN**
21%

Izcenojumi kopā ar
PVN

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 Ls 2,00
m, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu objektu.

Ls 0,42

Ls 2,42

Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:

Ls 2,00

Ls 0,42

Ls 2,42

Ls 8,00

Ls 1,68

Ls 9,68

Ls 8,50

Ls 1,79

Ls 10,29

pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;

Ls 21,00

Ls 4,41

Ls 25,41

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha.

Ls 4,50

Ls 0,95

Ls 5,45

Ls 2,00

Ls 0,42

Ls 2,42

objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;

Ls 2,00

Ls 0,42

Ls 2,42

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.

Ls 0,05

Ls 0,01

Ls 0,06

no 0 līdz 30 m, viens objekts;

Ls 2,00

Ls 0,42

Ls 2,42

no 30 līdz 300 m, viens objekts;

Ls 3,50

Ls 0,74

Ls 4,24

viens objekts.
4.

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē
viens objekts.

5.

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās
daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē:
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2010. gada 28. oktobra sēdes lēmumu (protokols
Nr. 14, 14.§))

viens objekts (plānojums vai projekts).
6.

Inženiertīklu pārskata shēmas sagatavošana un izsniegšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu
novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2010. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 14, 14.§))

7.

Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu
veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.

8.

Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:

9.

Par inženierkomunikāciju demontāžas aktu pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai. Demontētās komunikācijas
trases garums:

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 Ls 1,00
Ls 0,21
Ls 1,21
m.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 20.§))
* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - Pievienotās vērtības nodoklis.
*** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Izcenojumi (bez PVN**)
euro (stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri)

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu,
pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu
pašvaldībai.
Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts;

15.65

objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts;

18.50

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;

24.19

objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** 5.69
kopā par vienu objektu.

9

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2.

Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts;

5.69

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;

9.96

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 95,00 2.84
latu*** kopā par vienu objektu.
3.

Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.

4.

Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē
viens objekts.

5.

7.

9.

12.09

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma
izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;

29.88

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha.

6.40

Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos,
vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.

8.

11.38

Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai projekts).

6.

2.84

2.84

Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;

2.84

objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.

0.07

Par inženierkomunikāciju demontāžas aktu pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai. Demontētās komunikācijas trases garums:
no 0 līdz 30 m, viens objekts;

2.84

no 30 līdz 300 m, viens objekts;

4.98

trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m.
1.42
* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
*** - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 20. §))
2.2. Pakalpojumu, kuru pasūtītājs ir pašvaldība, tās dibinātās iestādes un kapitālsabiedrības, pārbaude, reģistrācija datubāzē, sagatavošana un izsniegšana no datu bāzes ir bez maksas. Šo darbu izpildītājam sagatavotās dokumentācijas (plānā, izpildshēmā, projektā, plānojumā u.c.) rakstlaukumā jānorāda pasūtītājs.
3. Saldus novada pašvaldība ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai
ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildhēmas un būvasu nospraušanas un būves novietnes pārbaudes aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg, *dxf vai *shp formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem
pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.
4. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.
5. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo
divu darba dienu laikā pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem standartiem. Saldus novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.
6. Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to atrašanās dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
7. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības
projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas.
8. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz inženierkomunikāciju novietojuma ģeodēziskā uzmērījuma (izpildshēmas) nav pašvaldības
izvēlētās juridiskās personas apliecinājuma par objekta topogrāfiskā materiāla savietošanu ar novada digitālo karti.
9. Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā licencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā puse,
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
kas kļūdu pieļāvusi.
91. Inženierkomunikāciju, ēku (būvju), ceļu būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas (izņemot atsevišķos gadījumos inženiertīklu pievadiem) tehnisko projektu izstrādi veikt, par pamatu ņemot ģeodēzijā un
mērniecībā licencēto vai sertificēto personu izstrādāto inženiertopogrāfisko plānu, kas saskaņots ar komunikāciju turētāju organizācijām un
pašvaldības digitālās kartes uzturētāju.
92. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu instrumentālo uzmērīšanu
veic sertificēta persona.
93. Pašvaldībā iesniedzamajiem inženiertopogrāfiskajiem plāniem ar
mēroga noteiktību 1:500 jābūt savietotiem kopā ar kadastra datiem (zemes robežlīnijām), kas saskaņoti ar kadastra datu uzturētāju un pazemes
inženierkomunikāciju turētājiem.
94. Pēc inženiertīklu (arī pievadu) izbūves pabeigšanas būvvaldē jāiesniedz divi eksemplāri inženiertīklu novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (LKS 92 koordinātu sistēmā) saskaņotu ar komunikāciju turētāju un
šo noteikumu 2. punktā minētās juridiskās personas apliecinājumu par
uzmērījumu ievietošanu novada digitālajā kartē.
95. Pēc akceptēšanas izpilduzmērījumu viens eksemplārs paliek Būvvaldē un otrs tiek atdots iesniedzējam.
96. Nododot objektu ekspluatācijā vai pieprasot izziņu par jaunbūvi
(ciemu un pilsētas teritorijā), Saldus novada pašvaldības būvvaldē jāiesniedz būvju (ēku) piesaistes un trasu nospraušanas akti dabā, būvju
novietnes pārbaudes akti, inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumi (LKS 92 koordinātu sistēmā) ar šo noteikumu 2. punktā minētās
juridiskās personas apliecinājumu par uzmērījumu ievietošanu novada
digitālajā kartē.”.
97. Saskaņojot pazemes inženiertīklu izpilduzmērījumus, klāt jāpievie-

no fotogrāfijas jpg. formātā, kas veiktas uzmērīšanas laikā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2010. gada 16.
decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 11.§))
98. Pabeidzot inženierkomunikāciju nojaukšanas (demontāžas) darbus,
tai skaitā tos, kas veikti rekonstrukcijas darbu ietvaros, darbu izpildītājam būvvaldē jāiesniedz ģeodēziskajos darbos sertificētas personas
izgatavots inženierkomunikāciju demontāžas akts, kas noformēts digitāla vektorfaila (*.dwg, *.dgn) formātā (LKS 92 koordinātu sistēmā) un
plāna izdrukas veidā. Plānam jābūt saskaņotam ar demontēto inženierkomunikāciju turētāju vai gadījumos, ja inženierkomunikācijas ir bez
piederības, ar zemes īpašnieku, kā arī plāns jāreģistrē pie pašvaldības
digitālās kartes uzturētāja.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 26.
septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 18, 20.§))
II. UZRAUDZĪBA UN KONTROLE
10. Šo noteikumu ievērošana ir obligāta visām juridiskām un fiziskām
personām, kuras veic darbības ar topogrāfisko informāciju Saldus novada administratīvajā teritorijā.
11. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Saldus novada
pašvaldības būvvaldes un attīstības departamenta attiecīgie darbinieki.
Domes priekšsēdētāja				

I. Rassa

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
SIA „ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” sadarbībā
ar Kursīšu pagasta pārvaldi 22. oktobrī rīkoja semināru - diskusiju par
tēmu „Zemes nomas līgumi, zemes pirkšana – pārdošana, nodokļi”. Kā
lektori seminārā tika piesaistīti speciālisti no Valsts Ieņēmumu dienesta
un Saldus novada pašvaldības – Marina Zabludovska (VID NP Netiešo
nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore) un Valdis Dīriņš
(Saldus novada pašvaldības jurists). Tika apspriestas tēmas par nodokļu
piemērošanu un juridiskajiem aspektiem zemes pirkšanas, pārdošanas
un nomas darījumos. Sanākušie interesenti tika rosināti uz diskusiju, izklāstot savas problēmsituācijas šajos jautājumos. Jautājumi bija daudz,
arī situācijas ļoti dažādas, piemēram, viena no apspriestākajām tēmām
bija par nomas līgumu sastādīšanu un nodokļu piemērošanu, slēdzot šos
līgumus. Tika konstatēti vairāki trūkumi šī brīža sistēmā, kas būtu novēršami, lai juridiski maksimāli novērstu risku gan nomātājam, pircējam, gan iznomātājam, pārdevējam. Uz šo problēmsituāciju risinājuma
iespējām SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” norādīja
Zemkopības ministrijas rīkotajā reģionālajā konferencē Saldū 31. oktobrī.
Informāciju sagatavoja Kristiāna Rožuleja
Oktobrī Kursīšu pagastā sākusi strādāt jauna kultūras darbiniece Laima Tiļļa. Lai veiksmīga un radoša darbošanās, produktīva sadarbība ar
kolēģiem un plašs apmeklētāju pulks pasākumos.
Kursīšu bibliotēka oktobrī uzņēma ciemiņus un iepazīstināja ar pagastu, organizēja fotogrāfiju, keramikas un literatūras izstādes, pabeidza
īstenot projektu un iepazīstināja ar Saldus tautastērpu daudzveidību.
8. oktobrī Druvas vidusskolas 8.re klases skolēni un audzinātāja
Dace Lāva viesojās Kursīšu pagastā, lai iepazītu un vāktu materiālus par
Kursīšu pagastu. Viesošanās notika projektu nedēļas ietvaros. Viesi tika
iepazīstināti ar Kursīšu pagastu, tā iestādēm, uzņēmumiem, cilvēkiem
bibliotēkas sagatavotajā prezentācijā, no bibliotēkā pieejamajiem materiāliem vāca piezīmes, klātienē tikās un uzklausīja Ivetas un Visvalža
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Spēlmaņu atmiņas par Kursīšiem, apskatīja Kursīšu pamatskolu, skolas
muzejā iepazina skolas vēsturi un izstaigāja „Dabas izziņas un sajūtu
taku” skolas apkārtnē, skolēni iepazina mūsu dabas vērtības (palmveida priedi Baložos, Sauļu dižozolu), kā arī viesojās lielākajā zemnieku
saimniecībā Kursīšos – ZS „Brūzilas”. Paldies par sadarbību Ivetai un
Visvaldim Spēlmaņiem, skolas direktorei Irēnai Lagūnai un skolotājai
Dacei Rožkalnei, ZS “Brūzilas” īpašniekam Vilnim Štencelim. Viesus
uzņēma un pagastu izrādīja bibliotēkas vadītājs Mārtiņš Lagzdons.
Druvas vidusskolas projektu dienas “Saldus novada rudens parāde”
ir viens no pasākumiem, kas tiek īstenots “Cemex Iespēju fonds” atbalstītā projekta “Izaudzis Latvijai!” ietvaros. Projekta mērķis - vairot
patriotismu bērnos un jauniešos, iepazīstot savu novadu. Katra Druvas
vidusskolas klase izvēlējās kādu no Saldus novada pagastiem, kuru iepazīt klātienē un pēc tam prezentēja pārējiem skolas biedriem projektu
nedēļas noslēgumā.
No 11. septembra līdz 11. oktobrim bibliotēkā bija apskatāma Kristīnes Makas konceptuālā foto izstāde „Es esmu”.
16. oktobrī folkloras kopa “Medainis” aicināja uz koncertlekciju
“Saldus novada “svītru kods” pagastu tautas tērpos” Kursīšu bibliotēkā,
kuras ietvaros tika demonstrēti Saldus novada pagastu tautas tērpi, notika foto sesija tautas tērpos, konsultācijas par tautas tērpa izgatavošanu.
Pasākuma dalībnieki varēja iepazīt izgatavotos Kursīšu pagasta tautastērpa brunčus un izveidotos Kursīšu tautastērpa komplektus (pārējās detaļas piemeklētas no tuvējās apkārtnes). Pasākumu rīkoja biedrība “Kursas vārti” sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku – informācijas centru.
Atbalstīja biedrība “KIT”, Saldus novada pašvaldības projektu fonds.
No 21. oktobra līdz 25. oktobrim bibliotēkā bija apskatāma Nīgrandes pagasta Kalnu keramiķa Valda Jaunskunga darbu izstāde. Pagasta
iedzīvotāji varēja apskatīt un iegādāties gan saimniecībā noderīgus, gan
skaistumam lietojamus traukus – bļodas, krūzes, cepamtraukus, vāzes
un citus skaistus māla izstrādājumus.
Informāciju sagatavoja
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

PAGASTOS
Lutriņu pagastā
Lutriņu pagasta bibliotēkā oktobrī bija divas viesu dienas. Alojas novada pašvaldības un pagastu darbinieki izteica vēlmi iepazīties ar Lutriņu pagastu. Ciemiņi viesojās pārvaldē, skolā, PII „Kāpēcītis” un arī
pagasta bibliotēkā. Ar kolēģēm dalījāmies darba pieredzē profesionālajos jautājumos – grāmatu fonda komplektēšanā un saglabāšanā, jaunie
darba virzieni novadpētniecības lauciņā un pasākumu organizēšanā.
Druvas vidusskolas 10.b klases audzinātāja Līga Kaļišuka ar saviem skolēniem bija noorganizējusi pārgājienu, lai iepazītu Lutriņu pagasta ievērojamākās vietas. Savu tūrisma maršrutu viņi sāka no Lašupes
Pakuļu HES, Līču dižozola, ciemojās Ainara Upenieka mežacūku dārzā.
Pa ceļam iegriezās Lutriņu pagasta pārvaldē un bibliotēkā. Bibliotēkā
skolēni iepazinās ar novadpētniecības materiāliem un noskatījās jaunāko pasākumu videoierakstus. Jaunieši bija sagatavojuši jautājumus,
uz kuriem bibliotēkas vadītājai bija jārod atbildes. Man bija prieks par
tādiem zinātkāriem jauniem cilvēkiem. Pārgājiens turpinājās pie kokamatnieka Gunāra Olbačevska un ZS „Pīlādži” vadītāja Eduarda Šmita.
No Kuldīgas Rendas pagasta 23. oktobrī ar bibliotēkas lietotājiem
tikās žurnāliste un rakstniece Dace Zvirbule. Rakstnieces kontā ir četras
grāmatas, runājām par pēdējo - „Rendas tenkas”.
Diskusijas publikā izraisījās ļoti interesantas, jo katrā pagastā ir dažādi nostāsti, un arī tenka vai anekdote nāk no dzīves, no ļaužu mutēm.
Vienu otru interesantu nostāstu paklausījāmies arī iz Lutriņu seniem
laikiem. D. Zvirbules jaunākais darbs vēl tikai top. Grāmata būs par

Kuldīgas slimnīcas vēsturi un šodienu. Gaidīsim!
Informāciju sagatavoja
bibliotēkas vadītāja L. Popsujēviča
Oktobrī noslēdzās biedrības „Lutriņu Sprīdīši” biedrības „KIT” atbalstītais projekts „KINO no…”. Tā galvenais mērķis bija saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu – kinoamatiera Alfrēda Pelītes unikālo
filmu kolekciju no pagājušā gadsimta jau 60-tajiem gadiem. Vairāk nekā
100 filmu rullīšos saglabājusies Lutriņu pagasta dzīves hronika. Dažādi
notikumi, pasākumi gan skolas, gan kolhoza dzīvē, Lutriņu cilvēku tradīcijas, ļaužu sadzīve, sporta un kultūras norises pagastā.
Četros filmu vakaros publika iepazinās tikai ar daļu no šīs kolekcijas. Toties projekta darba grupa apzināja visas filmas, tās sistematizējot
pa tematiem un laika posmiem. Tālākais solis ir šo 8 mm filmu lentas
saglabāt, tās digitalizējot. Projekta darbība izvērtās plašumā, jo interesi
izrādīja Saldus un Brocēnu novadu bijušie kinoamatieri. Viņi apmeklēja
filmu vakarus, dalījās pieredzē, kā iedot tām jaunu dzīvi. Kopīgā diskusijā ar Zigurdu Kalmani no Talsu Drukātavas, kurš specializējies digitalizācijā, kinoamatieri sprieda, kā šo svarīgo uzdevumu veikt pēc iespējas
ātrāk un kvalitatīvāk. Laiks negaida, un filmām arī nav bezgalīgs mūžs.
Informāciju sagatavoja
biedrības „Lutriņu Sprīdīši” vadītāja Ligita Popsujēviča

Nīgrandes pagastā
28. septembrī Kalnos notika gadskārtējais Miķeļtirgus ar amatiermākslas kolektīvu līdzdalību - deju kolektīvu “Jumis”, BJC „Augšventa”, deju kolektīvu “Jumītis” un kapelu “Spēlmaņi”. Tirgū bez ikgadējām izpriecām, loterijas un bērnu atrakcijām skatītājus iepriecināja
Kalnu vidusskolas zēnu ielu vingrotāju sniegums. Paldies sponsoriem
par atbalstu tirgus rīkošanā - SIA „Griezes Lejnieki , ZS „” Griezes
grauds”, ZS „Strēļi”, ZS „Mednieki , SIA „Gundega DP” un visiem

Balvas “Kristāla Zirgs” pasniegšanā

Ielu vingrotāji Miķeļtirgū
individuālajiem atbalstītājiem.
12. oktobrī notika Liepājas teātra izrāde “Atsaldētais”. Izrāde
bija saistoša, jautra, ļoti labi apmeklēta, daudz skatītāju bija ne tikai no tuvākās apkārtnes, bet arī no tālienes, piemēram, no Saldus,
Druvas, Lutriņiem, Vaiņodes, Rubas, Nīkrāces u.c. Pēc izrādes skatītāji interesējas jau par nākamo izrādi.
26. oktobrī notika Šķēdes Dailas teātra izrāde “Antons un
Anna”. Izrāde skatītājiem ļoti patika, varēja izsmieties, iegūt pozitīvas emocijas. Izrāde bija labi apmeklēta.
Jau otro gadu tiek pasniegta balva “Kristāla Zirgs” labākajiem

Deju kolektīvi Miķeļtirgū
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PAGASTOS
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem. Mums jau otro gadu arī tiek “Kristāla Zirgs”, un šogad to saņēma Kalnu kultūras nama zēnu vokālā ansambļa “Kalnu zēni” vadītāja - Sanita Zālīte.
Informāciju sagatavoja Ligita Ķiene

Novadnieku pagastā
16. oktobrī Novadnieku pagasta dienas centrā pulcējāmies uz pasākumu „Recepšu karuselis” ar devīzi „Es daru tā…”.
Pirmais pārsteigums bija plašais kulinārijas recepšu grāmatu klāsts,
par kuru parūpējās pagasta bibliotekāre Ligita Treinovska. Mēs, klubiņa
„Vakarzvaigzne” dalībnieces šo klāstu papildinājām ar savām īpašajām
grāmatiņām, pat no tālajiem sešdesmitajiem gadiem un kara laikā izdoto- „Taupīgais ķēķis”.
Pēc tam uzklājām kopīgu galdu ar katras dalībnieces gatavoto ēdienu, pievienojot receptes, noformējām zelta rudens noskaņās.
Pasākumā piedalījās arī pagasta pārvaldes darbinieces un pagasta
pārvaldes vadītāja Dina Brēdava.
Degustācijas izraisīja īpašu interesi un kairināja garšas kārpiņas. Protams, apmainījāmies ar receptēm.
Esam nolēmušas katra mēneša trešajā trešdienā tikties dienas centrā.
Aicināti piedalīties visi interesenti!

Informāciju sagatavoja
klubiņa „Vakarzvaigzne” dalībniece V. Upīte

Pampāļu pagastā
„Tas, kurš paliek par gaismu nomodā,
Tas savu likteni neapsūdz.”
Ar šiem patiesajiem Lijas Brīdakas vārdiem sveiciens visiem oktobrī
dzimušajiem pampāļniekiem! Lai laba veselība un gaisma sirdī!
27. septembrī Tūrisma dienas ietvaros interesenti apmeklēja arī
Pampāļu pagastu, kur iepazinās ar keramiķu darbnīcu „Klapatas” un A.
Hartmaņa privāto senlietu kolekciju. Apskatīja arī rekonstruēto Pampāļu
parku. Pampāļnieki lepojas ar savu pagastu, jo par to interesi izrāda citu
pagastu ļaudis.
30. septembrī lielā jautrībā pagāja Miķeļdienas pasākums pirmsskolas izglītības iestādē. Bērni zināja tautas dziesmas, zīmēja rudeni, dziedāja dziesmas un gāja rotaļās. Ciemos bija atnācis Miķelis, lai parādītu
bērniem, kas izaudzis viņa dārzā. Visi kopā rāva lielo rāceni un meklēja
Miķeļa laimes kastani. Bēni saņēma balviņas par skaistajām kompozīcijām no ziediem un dārzeņiem. Pasākuma beigās visi mielojās ar āboliem un pīrāgiem. Foto no šī pasākumu var apskatīt mājas lapā www.
pampaluskola.lv
30. septembrī Miķeļdienu svinēja arī Kursīšu pagasta skolā un šo
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pasākumu kuplināja Pampāļu folkloras kopa ar dziesmām, rotaļām un
nostāstiem.
1. oktobrī Pampāļu pensionāri viesojās Aucē, kur atzīmēja Senioru
dienu. Ar katru nākamo pasākumu Pampāļu seniori kļūst arvien aktīvāki. Paldies viņiem par to! Ceru, ka Ziemassvētku ballē pulcēsies ievērojams skaits pensionāru, jo balle solās būt jautra.
16. oktobrī pampāļnieki apmeklēja Liepājas teātri, kur noskatījās izrādi „Atsaldētais”.
17. oktobrī notika Pampāļu pagasta iedzīvotāju sapulce. Sapulci vadīja jaunais pagasta pārvaldnieks. Bija sapulcējies neredzēti liels iedzīvotāju skaits. Pārrunāja dažādus jautājumus, apsprieda pagasta prioritātes. Lai pagasts attīstītos ikvienam ir jāpiedalās ar savām idejām.
25. oktobrī Saldū notika balvas „Kristāla Zirgs” pasniegšana pašdarbības kolektīvu vadītājiem. Nominēti šai balvai bija visi Pampāļu pagasta pašdarbības kolektīvu vadītāji. Šogad balva tika citiem, bet mēs
izbaudījām pasākuma jauko atmosfēru, tikām kopīgajā pretendentu bildē, un izsakām pateicību tiem pampāļniekiem, kuri aizpildīja anketas
nominantu izvirzīšanai. Pampāļu folkloras kopa šajā pasākumā saņēma
Kultūras ministrijas pateicību par piedalīšanos Dziesmu svētkos.
26. oktobrī Pampāļu pagasta jaunieši piedalījās ikgadējā Jauniešu forumā. Komandu sacensībās gūta uzvara, un tādēļ nākamajā gadā Saldus
novada Jauniešu Forums notiks Pampāļu pagastā!
Pampāļu pagasta bibliotēkā oktobrī bija apskatāma fotogrāfiju izstāde „Kopā ar tēti”. Fotogrāfijās atpazinām pampāļniekus.
Jaukā un jautrā gaisotnē aizritējis pirmais mācību posms Pampāļu
pamatskolā. Olimpiskajā dienā, kura bija 27. septembrī, dūšīgi izvingrojāmies sporta skolotājas Undīnes Šimkas vadībā.
Miķeļdienai par godu skolas kolektīvs veidoja paklāju no dažādām
dabas veltēm.
Skolas padomes vecāki kopā ar skolēniem 4. oktobrī pārsteidza
skolotājus ar pasākumu „Ziedu pilsētā atkal svētki”. Pa rudens lapu un
svecīšu taku skolotāji tika ievesti skolā, kur bija jāiejūtas Knēvelīšu lomās, piedaloties Ziedu pilsētiņas skolas skolnieku lomās. Visu skolotāju
paldies Knēvelīšu skolas direktoram Jānim Vaļko un skolotājām Gundai
Rozenbahai, Ingai Melnbārdei un Olitai Labanauskai par jautro, asprātīgo un mīļo pasākumu!
Pēcpusdienā skolotāji devās braucienā uz Kandavas pusi.
8. oktobrī 9. klases skolnieki kopā ar skolas muzeja vadītāju Dagniju Vilmani visus aicināja uz Latvijas Tautas frontes dzimšanas dienas
pasākumu.
10. oktobrī 1. - 4. klašu skolēni piedalījās Starptautiskajā Putras dienas noslēguma pasākumā „Putrai šodien liela diena”. Visu nedēļu varēja
uzzināt daudz interesanta par graudiem, miltiem, putrām un to vārīšanu.
Bija pildīti interesanti mājas darbi un sagatavoti aizraujoši priekšnesumi.
14. oktobrī Pampāļu skolā viesojās Cūkmens. Cūkmena interesi par
Pampāļu skolu bija izraisījis Ievas Biezes zīmētais T- krekliņš. Ziņas, ko
sniedza ciemiņš, bija interesantas un reizē skumjas, tās lika padomāt par
to, kāda būs mūsu Latvija nākotnē, ja cilvēki nepārstās piesārņot mežus
un pārējo apkārtni ar atkritumiem.
21. oktobrī Kara muzeja pārstāvji iepazīstināja skolniekus ar Tautas
frontes vēsturi.
24. oktobrī skolā notika Rudens talka, bet 25. oktobrī 5. klase un viņu
audzinātāja Inguna Janševska tika iecelti “lielo kārtā” Zinību olimpiādē
supervaroņiem. 5. un 6. klase tikās kopīgā klases vakarā.
Visu oktobri skolā apskatāma grāmatu izstāde „Skaista mana tēva
sēta”.
Oktobrī svērām meža zvēriem salasītās ozolzīles. Uzvarētājus palīdzēja noteikt skolotāja Gita Jaunsproģe.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

PAGASTOS
Vadakstes pagastā
19. oktobrī Vadakstes tautas namā notika Ģimeņu vakars, kurā sveicām pārus apaļajās kāzu jubilejās. Šogad piedalījās seši pāri, kas svinēja 45,
40, 35, 20 un 1 gada jubileju. Paldies jubilāriem par atsaucību. Liels paldies vakara vadītājiem Sandrai un Imantam Medņiem.
28. oktobrī pagasta bibliotēkā notika Erudīcijas konkurss „Senlatviešu gudrības”, kurā piedalījās divas komandas, katrā viens pieaugušais un
četri skolēni. Uzdevumi bija dažādi – senvārdiem pretī jāatrod mūsdienīgs vārds, senvārdiem jāpieraksta klāt atšifrējums, jāatmin krustvārdu mīklas
par dažādām rudens parādībām utt. Ieguvēji bija visi, jo tika paplašināts vārdu krājums un uzzinātas vārdu lietošanas iespējas un īpatnības.
29. un 30. oktobrī Dienas centrs un bibliotēka rīkoja galda spēļu pēcpusdienu. Bērni savā starpā sacentās dambretes spēlē, galda hokeja un novusa spēlē.
31. oktobrī Dienas centrs un bibliotēka rīkoja radošās darbnīcas bērniem - Ķirbīšsvētkus. No ķirbjiem tika grebti dažādi lukturīši.
1. novembrī Dienas centrs un bibliotēka rīkoja radošās darbnīcas - bērniem bija iespēja gatavot ķirbju zupu un cept ķirbju pankūkas.
No 5. novembra bibliotēkā apskatāma izstāde „Mans vaļasprieks”. Izstādē apskatāmi pagasta iedzīvotāju adījumi, tamborējumi, dažādu materiālu gatavotas rotas lietas, floristikas veidojumi utt.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore A. Bleidele
Vadakstes sporta ziņas
Oktobrī Vadakstes sporta zālē nomainīti logi. Tagad zālē ir jūtami siltāk un patīkamāk.
2. novembrī plkst.10:00 Vadakstes sporta zālē notiks volejbola diena.
9. novembrī plkst 10:00 Vadakstes tautas namā notiks zolīte.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore I. Ģērmane

Zirņu pagastā
Atvasara Zirņos iesākās ar Miķeļdienas tirdziņu 28. septembrī pie “Citrona’’. “Citrona” telpās bija apskatāma projekta “Mācies pats un iemāci
citiem’’ tapušie darbiņi, pēcpusdienā zirņeniekus priecēja Vārmes amatierteātra izrādītā luga “Kaimiņu būšana”. Izrāde bija skatītāju apmeklēta un
izpelnījās skatītāju neviltotas ovācijas. Vakarā “Citronā” jauniešiem notika diskotēka, kuru spēlēja DJ Mareks.
Oktobrī darbību atsāka pašdarbības kolektīvi. Amatierteātris strādā pie repertuāra izvēles jaunajai sezonai, kā arī atkārto iepriekšējo sezonu repertuāru. Šai sezonā Zirņos tika izveidota folkloras kopa, kuras vadītāja ir Sarma Ūpe. Mēģinājumu laikā tiek strādāts pie repertuāra, kā arī spriests
par tērpiem un gaidāmajiem pasākumiem.
“Radošo ideju darbnīcā” tika skatīti un pārrunāti jaunumi no rokdarbu žurnāliem. Ideju darbnīcas dalībnieki arī mācījās adīt plecu lakatus „Brīnumputns”.
No 10. oktobra bibliotēkā apskatāma jauniešu projekta “Mācies pats un iemāci citiem’’ dalībnieku darbiņi. Apskatāma arī fotoizstāde “Skatīties
un ieraudzīt”, kura tapusi KIT atbalstītā projektā “Ar saknēm Zirņos’’ ietvaros. Fotogrāfijās redzamas dažādas Zirņu pagasta atpazīstamākās vietas,
katrs bibliotēkas apmeklētājs var darbus novērtēt iemetot trauciņā pa zirnim. No vislabāk novērtētajām fotogrāfijām tiks izgatavotas puzles, kuras
saņems foto izstādes un erudīta konkursa uzvarētāji. Erudītu konkurss notika 25. oktobrī Zirņu bibliotēkā.

Oktobris Zirņu pamatskolā

Informāciju sagatavoja
Zirņu pagasta pārvaldes kultūras darba organizatore Agrita Rimkus

4. oktobrī tika svinēta Skolotāju diena. Tāpat kā pagājušajā gadā skolotāju lomā iejutās vecāki, kuri kopā ar skolēniem gatavoja pārsteiguma
dāvanas skolotājiem. Katru skolotāju raksturoja kāda krāsa, 9. klase dāvināja krāsainas sveces, bet skolēni savai klases audzinātājai bija pagatavojuši dāvaniņu un pat piemeklējuši ziedus konkrētajā krāsā. Paldies šī gada vecākiem – skolotājiem, kuri bija ļoti radoši: Elīnai Romanovskai, Ivetai
Aunai, Lienei Lapiņai, Ingunai Vitkovskai, Ingai Zvīdrei, Sandrai Dambrauskai, Solveigai Kaudzei, Anitai Vekļukai, Lienei Vitkovskai, Dacei
Ķeķei un Laurai Šteinhardei.
7. oktobrī skolēniem tika pārbaudīta mutes veselība.
9. oktobrī lielākā daļa klašu grupu devās ekskursijā uz Tērveti projekta „Mammadaba” ietvaros.
10. oktobrī 5. – 9. klašu skolēnu komanda piedalījās konkursā „Valodu trasīte” Saldus 1. vidusskolā. Mūsu skolu pārstāvēja: Liāna Vitkovska,
Līva Sļotova, Reinis Astičs, Ieva Radvila, Smaida Kliemane.
11.oktobrī skolotāji ciemojās Dundagas pilī, apmeklēja Pāces vilnas fabriku un apskatīja Valpenes piramīdu.
15. oktobrī pirmsskolas un sākumskolas skolēni apmeklēja Liepājas leļļu teātra izrādi „Diegabundža”.
17. oktobrī skolēni sāka apmeklēt baseinu Saldū.
Vecāko klašu skolēni turpina apmeklēt nodarbības Jauno talantu skolā Druvas vidusskolā.
26. oktobrī skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās Jauniešu forumā Saldus 2. vidusskolā.
Novēlam skolēniem labi atpūsties, uzkrāt spēkus un neaizmirst par drošību rudens brīvlaikā!
Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe

Zvārdes pagastā
No 31. oktobra Zvārdes pagastā sāka darboties sieviešu vokālais ansamblis. Tās, kuras vēlas dziedāt, var interesēties pie Sarmītes Kaufmanes
(tel.: 27484711). Ansambli vada Rolands Kleinbergs.
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VALSTS ZEMES DIENESTS INFORMĒ
Kadastrālo vērtību izmaiņas Saldus novadā 2014. gadā
(1 pilsēta 15 pagasti)
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un
būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību un būvju)
raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes,
būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā
2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi
vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā
ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā
valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Saldus novadā minētajā periodā reģistrēti gandrīz 150 darījumi ar
dzīvokļiem, gandrīz 450 darījumi ar zemi un vairāk nekā 150 darījumi,
kur pārdota zeme kopā ar ēkām.
Lielākā aktivitāte NĪ tirgū īpaši 2012. gadā bija lauksaimniecības zemes tirgus segmentā – reģistrēti gandrīz 250 darījumi, tāpēc būtiskākās
izmaiņas bāzes vērtībās sagaidāmas lauksaimniecības zemēm. Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi,
septiņos pagastos (Jaunauces, Jaunlutriņu, Lutriņu, Pampāļu, Saldus,
Šķēdes, Vadakstes) bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei
pieaugs par 17-24%, pārējos par 8-12%. Labas, auglīgas, meliorētas
zemes bāzes vērtība novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:
Zemes bāzes
Zemes bāzes vērvērtība
2013. tība 2014. gadā Ls/ha
gadā Ls/ha
Ezeres pagasts

530

570

Jaunauces pagasts

410

510

Jaunlutriņu pagasts

530

630

Kursīšu pagasts

530

570

Lutriņu pagasts

530

630

Nīgrandes pagasts

530

570

Novadnieku pagasts

640

690

Pampāļu pagasts

530

630

Rubas pagasts

530

570

Saldus pagasts

640

750

Šķēdes pagasts

410

510

Vadakstes pagasts

530

630

Zaņas pagasts

530

570

Zirņu pagasts

530

570

Zvārdes pagasts

410

460

Bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzīvojamiem īpašumiem un ražošanas
objektiem, jo notikušie darījumi apliecina, ka kadastrālās vērtības noteiktas atbilstoši tirgus situācijai.
2014. gadā izmaiņas sagaidāmas komercdarbības īpašumiem. Komercdarbības nekustamo īpašumu grupai izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo spēkā esošais bija apstiprināts 2009. gadā ekonomiskās krīzes
sākumposmā. Jaunajā zonējumā uz 2014. gadu izdalītas piepilsētas teritorijas, kas ir Saldus pilsētas turpinājums ar labāku infrastruktūru un
augstāku cenu līmeni - Saldus pagastā Druvas ciems, Novadnieku pagastā Mežvidi un Draudzība.
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Saldus novada komercdarbības vērtību zonas 2014. gadam (fragments), ēku bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots vērtību pieaugums vai samazinājums salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Ievērojot
dzīvojamās
apbūves vērtību līmeni, vienīgās izmaiņas komercdarbības zemei būs Mežvidos,
kur bāzes vērtība pieaugs
par desmit santīmiem (no
0.60 Ls/m2 uz 0.70 Ls/m2).
Savukārt ēkām izmaiņas būs
plašākā novada teritorijā un tajā bāzes vērtība:
Mežvidos un Druvas ciemā pieaugs no 40 Ls/m2 uz 50 Ls/m2,
bet Draudzībā no 40 Ls/m2 uz 42 Ls/m2;
pārējā Novadnieku pagastā samazināsies divu latu apmērā;
Saldus pilsētas centrā un teritorijā ap Saldus apvedceļu pieaugs piecu latu apmērā;
novada lauku teritorijās - Jaunlutriņu, Kursīšu un Pampāļu pagastos pieaugs četru latu apmērā.
Kadastrālo vērtību kopsummas Saldus novadā kopumā zemei pieaugušas par 9%, savukārt ēkām par 1%.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014.
gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas
objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi,
reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku
pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta
datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā
mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

SALDUS NOVADA DOME SVEIC NOVEMBRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Ieraudzīt pasauli smilšu graudā
Un debesis lauku puķē,
Turēt bezgalību savā plaukstā
Un mūžību katrā stundā.
/V. Bleiks/
Ezeres pagastā
Anna Andersone - 55
Vitauts Ramons - 55
Īrija Selicka - 55
Laimons Stikāns - 65
Dzidra Siliņa - 70
Jaunauces pagastā
Augusts Velcs - 55
Kārlis Zvirgzdiņš - 55
Spodrīte Ostrovska - 65
Rita Alfukse - 70
Rubas pagasts
Genute Jakšta - 50
Aldis Rutkovskis - 50
Guntis Bušs - 60
Gunārs Siksna - 80
Jānis Kušners - 85
Šķēdes pagastā
Āris Reinis - 50
Daina Gūtmane - 60
Inta Geriņa - 60
Herta Zasa - 65
Jaunlutriņu pagastā
Maiga Ločmele - 60
Anita Mieriņa - 65
Osvalds Šķirinskis - 65
Māris Zeltiņš - 65

Rasma Paguda - 75
Kursīšu pagastā
Tonija Spēlmane – 50
Andris Spēlmanis – 50
Guntars Zīlīte – 50
Lutriņu pagastā
Valda Jansone – 70
Līvija Zeidlere – 70
Ruta Jaudžima - 80
Mirdza Ķetlere - 85
Regina Lāce - 91
Nīgrandes pagastā
Daris Ēberliņš - 50
Daiga Statkus – 50
Aivars Drozdovs - 55
Lilita Hildebrante - 55
Inese Jaksta - 55
Rigmars Jermušs – 55
Andris Embutnieks - 60
Anna Jēkabsone – 60
Zofija Gurauska - 91
Novadnieku pagastā
Mārīte Jekimenko - 50
Iveta Mozoļevska – 50
Valda Rusmane – 60
Māra Austruma – 70
Līvija Liekmane – 75
Raisa Radčenko – 75
Vera Ernestovska – 80
Ausma Lase – 80
Elmārs Žodziņš - 91

Pampāļu pagastā
Ivars Cekulis - 75
Saldus pagastā
Agris Ozols - 50
Valdis Poļikovs - 50
Pāvels Špaks - 50
Inta Valdajeva - 50
Māra Bušmane - 55
Jurijs Mozžerikovs - 55
Ina Priedīte - 55
Skaidrīte Meženiece – 55
Jānis Alhimovičs - 65
Ojārs Audzēvičs - 65
Arnis Bērziņš - 65
Austra Avgustiņa - 75
Lidija Jende - 75
Elma Kiršteine - 75
Ņina Pobeda - 80
Kazimirs Ausmanis - 85
Mārtiņš Vīndedzis - 85
Vadakstes pagastā
Zigmis Mačuks – 65
Telma Balande – 75
Velta Neilande – 80
Zaņas pagastā
Aļģimants Pileckis - 55
Ainis Lapšāns - 60
Ināra Svaža - 60
Aija Bathina - 65
Daina Kalese - 85
Zirņu pagastā
Spodra Opelte – 70
Astra Romenovska - 70

Alma Meire - 94
Zvārdes pagastā
Sandra Rubule - 50
Artis Treiliņš - 50
Juris Miķelsons - 50
Saldus pilsētā
Leons Deičmanis – 70
Astra Gulbe – 70
Ojārs Harčenko - 70
Jūlija Pinkovska - 70
Teika Rudovica - 70
Ārija Šiškina – 70
Jānis Briška – 75
Arvīds Brucis – 75
Imants Cirponis - 75
Roberts Magronovs - 75
Ivans Mjasņikovs – 75
Biruta Freimane – 80
Biruta Graikše – 80
Natālija Muceniece – 80
Vija Pūce – 80
Elita Roga – 80
Aleksandra Smirnova – 80
Minna Tēbele – 80
Melānija Brīva – 85
Rūdolfs Gailis – 85
Uldis Ramats – 85
Alma Šēniņa – 85
Vilma Ziemele – 85
Stefānija Krūmiņa – 90
Velta Stūre – 90
Nelda Graubica – 91
Emīlija Rožkalne – 94
Marta Nīmane - 96

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

5. - 20.11.

6.11. plkst. 18:30

Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” Sarkanā grupiņa aicina
vecākus un draugus uz Mārtiņdienas koncertu

„Lāčplēša Kara ordenis” Lāčplēša dienai veltīta ekspress
izstāde

5.11. – 15.12.

„Jukumam Vācietim – 140”, dokumentāla izstāde

7.11. plkst. 17:30

Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” Dzeltenā grupiņa aicina
vecākus un draugus uz Mārtiņdienas koncertu

12.11. plkst. 16:00

Pasākums „Saruna par Jukumu Vācieti”

7.11. plkst. 18:30

Bērnu deju kolektīva „Dzīpars” Rozā grupiņa aicina
vecākus un draugus uz Mārtiņdienas koncertu

septembris - maijs

„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas muzejs.
saldus.lv

10.11. plkst. 17:00
un 19:00

Animācijas filma ģimenei „Nejaukais es 2”, ieejas maksa
Ls 0,70

17.11. plkst. 15:00

Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīts pasākums

24.11. plkst. 17:00
un 19:00

Animācijas filma ģimenei „Ogijs un tarakāni”, ieejas
maksa Ls 0,70

28.11. plkst. 19:00

Brāļi Auzāni koncertprogrammā „Vakariņas uz sešiem”,
ieejas maksa Ls 3,00, Ls 4,00 un Ls 5,00

30.11. plkst. 16:00

Saldus Tautas teātra pirmizrāde „Tobago”, ieejas maksa
Ls 1,50, bērniem un pensionāriem – Ls 1,00

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
Līdz 15.12.

Ingas un Aivara Kleinu darbu izstāde „Svētku renesanse”
- izšūtas gleznas un vienkoči

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
Pastāvīgās
des

izstā-

Tematiskās literatūras izstādes lietotāju apkalpošanas
nodaļā

1.11.2013.30.04.2014.

Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko
tu man izstāstīsi”

1.11. – 30.11.

Novadpētniecības materiālu izstāde „Saldus pilsētas skolas agrāk un tagad” klusajā lasītavā

1.11. – 30.11.

Izstāde „Novadnieku kalendārs: novembris” klusajā lasītavā

14.11 – 31.12.

Tematiska izstāde „Saldus 95 gadu gredzenos” konferenču zālē
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PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
12. 11. plkst.
17:00

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums „Ziema Ziemeļos” konferenču zālē

15.11. plkst. 10:00

Skolu finālsacensības florbolā 8. – 9. klašu grupā Druvas
sporta namā

14.11. plkst. 14:00

Izstādes „Saldus 95 gadu gredzenos” atklāšana konferenču zālē

23.11. plkst. 10:00

Saldus novada čempionāts svara stieņa spiešanā guļus un
vilkmē Saldus sporta kompleksā

22.11. plkst. 18:00

„Detektīvu vakars” tikšanās ar kriminālromānu rakstnieci Daci Judinu un aktieri Jāni Skani konferenču zālē

24.11. plkst. 10:00

A. Eņģeļa kausa izcīņa novusā Druvas mehāniskajās
darbnīcās

26.11. plkst. 14:00

„Sirdi plosoša priekšpilsētas romance” tikšanās ar
prozaiķi Paulu Bankovski konferenču zālē

29.11. plkst.10:00

Skolu zonu sacensības florbolā 6. - 7. klašu grupā Druvas
sporta namā

28.11.

Jauno grāmatu diena

Pirmais sniegs un Ziemas autoveiklības sacensības Druvas lidlaukā
sals un „Braucam
trasē” - sekot rek-

KAPELLERU NAMĀ
Pirmd.,
ceturtd. Kustību nodarbības ar deju aerobikas un spēka vingrojuplkst. 18:00
mu programmu, pasniedz Latvijas vingrošanas federācijas sertificēta trenere B. Šēna, tel.: 26783011
Otrd. plkst. 17:30

Dāmu klubiņa nodarbības „Viss par un ap šūšanu”, tel.:
28672497 (Inguna)

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

Ceturtd.
17:30

Pērļošanas un filcēšanas nodarbības, tel.: 26423495

plkst.

lāmai

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
Līdz 9. novembrim

Izstāde „Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas darbība”

No 11. novembra

Biedrības „Ideju kalve” darinājumu izstāde

SALDUS JAUNATES INICIATĪVAS CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
No 11.11.

Foto un stāstu izstāde „Kādreiz un tagad.....”

Sestd. plkst. 10:00

Druvas amatnieku centra adītājas kopā ar Saldus adītājām
ada cimdus, zīmē cimdu rakstus pēc saviem gadskaitļiem;
nodarbības, gan ar priekšzināšanām, gan iesācējiem

29.11. no plkst.
11:00

Mazpulku un citu jaunatnes organizāciju Ziemassvētku
tirdziņš

9.11. plkst. 11:00

„Mārtiņdienas jampadracis” - tirgosimies, rotaļāsimies,
dziedāsim Kapelleru namā, piedalās folkloras grupa
„Medainis” ar kapelu, Zirņu pagasta folkloras grupa

14.11. – 24.11.

30.11. plkst 11:00

Kapelleru namā tiks atvērta Saldus novada rokdarbnieku
darbu izstāde „Balta, balta ziema nāca”

Novembrī

Saldus un Liepājas fotoklubu fotoizstāde

Novembrī

Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde
SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

9.11.

Mārtiņtirgus

23.11.

Ķekatnieku tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zāles

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts florbolā Saldus novada
sporta zāles

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts telpu futbolā Saldus novada
sporta zāles

08.11. plkst.10:00

Skolu zonu sacensības florbolā 8. – 9. klašu grupā Druvas
sporta namā

08.11. plkst.18:00

Nakts piedzīvojumu sacensības orientēšanās „Saldus
nakts”, starts no sporta kompleksa

09.11. plkst.10:00

Saldus novada turnīrs zolītē kafejnīcā ,,Miestiņš 2”, Kuldīgas ielā 86

09.11. plkst. 19:00

Biedrības „EVE” vasaras kausa kopvērtējuma noslēguma
pasākums PMK klubā

mēneša 2. un 4.
sestdienā
plkst.
9:30

Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
kompleksā

16.11. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK „Saldus” – „Barons
kvartāls” Saldus sporta kompleksā

18.11. plkst. 10:00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas turnīrs
futbolā vecajā sporta namā

15.11. plkst. 10:00

Skolu finālsacensības florbolā 8. – 9. klašu grupā meitenēm Druvas sporta namā
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T/C „AKVĀRIJS”
„Saldus novada Leišmalīte” biedrības KIT atbalstītā projekta izstāde
SALDUS PILSĒTAS KAPSĒTĀS
10.11. plkst. 13:00

Svecīšu vakars Pilsētas kapsētā

10.11. plkst. 15:00

Svecīšu vakars Čāpātāju kapsētā
RUBAS PAGASTĀ

15.11. plkst. 20:00

Valsts svētku pasākums „Svētvakars” Rubas tautas namā.
Pēc svinīgā pasākuma – balle, spēlē „Brekšu Pekši”. Ieeja- brīva.

21.11. plkst. 17:00

Literāra pēcpusdiena „Sasiesim astes” Rubas bibliotēkā,
pasākums veltīts O. Vācietim

23.11. plkst. 16:00

Svecīšu vakars Rubas kapos
EZERES PAGASTĀ

8.11. plkst. 19:00

Ezeres kultūras namā gaidīsim pagasta vīriešus “uz
copi”, lai kopā ar pagasta meitenēm klausītos un izdzīvotu “makšķernieku stāstiņus”

8.11. plkst. 22:00

Balle Ezeres kultūras namā, spēlē Jānis Narkevics

9.11. plkst. 14:00

Labdarības koncerta ''Cik dažādi'' ieskaņas koncerts Ezeres kultūras namā

16.11. plkst. 13:00

Valsts svētkiem veltīts pasākums ''Skaista mana tēvu
zeme, pār visām zemītēm"
KURSĪŠU PAGASTĀ

9.11. plkst. 17:00

Labdarības koncerta "Cik dažādi 2013" ieskaņu koncerts
Kursīšu pagasta Jaunajā zālē. Ieeja – ziedojums slimiem
bērniņiem

Līdz 12.11.

„Es sēžu” – Saldus fotokluba „ES DARU” foto izstāde
Kursīšu bibliotēkā

13.11.-13.12.

Saldus pilsētas bibliotēkas ceļojošā novadpētniecības izstāde „Ko devuši, ko ņēmuši… Saldus pilsētas galvas”
Kursīšu bibliotēkā

16.11. plkst.19:00

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts
koncerts Jaunajā zālē. “Gada Kursīšnieks 2013” apbalvošana

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
16.11. plkst. 22:00

Balle kopā ar Jāni Narkevicu un Jāni Narkevicu (junioru), Jaunajā zālē. Ieeja – Ls 2.50

23.11.

Svecīšu vakars Kursīšu pagasta kapsētās: plkst. 12:00
Grietēnu kaspētā, plkst. 13:00 Zaņenieku kapsētā, plkst.
14:00 Sauļu kapsētā, plkst. 15:00 Bruzilu kaspētā, plkst.
16:00 Kursīšu kapsētā.

08.11. plkst. 9:00

Mārtiņdienas tirdziņš Pampāļu pamatskolā

08.11. plkst. 19:00

Pampāļu dramatiskais kolektīvs rāda L. Stumbres lugu
„Sūdi”, līdz 16 gadiem skatīties nav ieteicams

No 11. – 15.11.

Latvijas nedēļa Pampāļu pamatskolā

11.11. plkst. 9:30

Mārtiņdienas pasākums ar folkloras kopas piedalīšanos
Pampāļu PII

11.11. plkst. 10:00

Lāčplēša dienas pasākums Pampāļu pamatskolā

13.11. plkst. 10:00

Atceres pasākums „O. Vācietim 80” Pampāļu pamatskolā

LUTRIŅU PAGASTĀ
Visu mēnesi

Literatūras izstāde pieaugušajiem „O.Vācieša iekšpasaule” Literatūras izstāde bērniem „Vai dziesmiņa noskumusi?” Ojāra Vācieša dzejas lasījumi Lutriņu bibliotēkā

Katru darba dienu
14:00 – 17:00

Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”

15.11. plkst. 17:00

Latvijas gadadienai veltīts pasākums „Man novembrī noteikti jābūt mājās!” Pampāļu kultūras namā

Katru piektdienu

Dienas centra „Kadiķītis” bērni lasa grāmatas pansionāta
„Ābeles” klientiem

25. – 29.11.

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Pampāļu pamatskolā

6.11.

Atbalsta grupas nodarbības vecākiem „Kā izprast sava
bērna uzvedību” dienas centrā „Kadiķītis”

Visu novembri

Vietējo rokdarbnieku darbu izstāde Pampāļu bibliotēka

Visu novembri

8.11.

Mārtiņdienas tirgus ”Mārtiņu gaidot” Lutriņu pamatskolā

Literāras izstādes veltītas rakstnieku jubilejām Pampāļu
bibliotēka

8.11. plkst. 19:00

„Mārtiņvakara velšu un dziesmu tirgus” Lutriņu klubā ar
Saldus un Brocēnu novadu folkloras kopu piedalīšanos

11.11. plkst. 18:00

Lāčplēša dienas „Gaismas ceļš” sociālā dzīvojamā mājā
„Rūķītis” un pie Lutriņu kluba

15.11.

Pasākums veltīts Latvijas Republikas 95. gadadienai Lutriņu pamatskolā

15.11. plkst.19:00

Pasākums „Mana Latvija” Lutriņu klubā

15.11. plkst. 21:00

Svētku balle Lutriņu klubā, spēlē Zane

16.11.

Mirušo piemiņas svētbrīži ar mācītāju Uldi Gailīti Lutriņu kapsētās: plkst. 11:00 Bikstu kapos, plkst. 11:45 Aucenieku kapos, plkst. 12:30 Podkalnu kapos, plkst. 14:00
Lašupes kapos, plkst. 14:45 Jusku kapos, plkst. 15:30
Eglīšu kapos.

SALDUS PAGASTĀ
15.11. plkst. 19:00

Latvijas Republikas 95. gadadienai veltīts koncerts

30.11. plkst. 18:00

Nodibinājuma „„Cemex” iespēju fonds” atbalstīts projekts „Skatuves kultūras skola”
VADAKSTES PAGASTĀ

9.11. plkst. 10:00

Zolīte Vadakstes tautas namā
ZAŅAS PAGASTĀ

Novembris

Veidosim gaismas ceļu pie Zaņas pamatskolas par godu
Lāčplēša dienai

Novembris

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Tev, mana Latvija”

21.12.

Pasākums „Ziemassvētku karnevāls” Zaņas sporta angārā
ZIRŅU PAGASTĀ

18.11.

Lutriņu pamatskolas izgaismošana

22.11. plkst. 19:00

Pampāļu amatierteātra izrāde L. Stumres luga „Sūdi”
Lutriņu klubā

8.11.

Projekta „Ar saknēm Zirņos” noslēguma pasākums O.
Kalpaka muzejā “Airītēs”

25.11. – 29.11

Rūķu darbnīca „Gatavojamies Ziemassvētkiem” Lutriņu
pamatskolā

16.11.

27.11.

Radoša pēcpusdiena senioriem „Adventes vainagu gatavošana” dienas centrā „Kadiķītis”

Svecīšu vakari Zirņu pagasta kapsētās: plkst. 12:00 Būriņu kapos, plkst. 13:00 Sesiles kapos, plkst. 14:00 Braņķu
kapos, plkst. 15:00 Pidraišu kapos, plkst. 16:00 Kasparleišu kapos

27.11.

Pārrunu cikla „Starp mums meitenēm runājot” nodarbība
„Zem četrām acīm”

17.11. plkst. 19:30

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts
svinīgais pasākums un svētku koncerts kopā ar „Lauku
muzikantiem” Zirņu pamatskolas zālē

NĪGRANDES PAGASTĀ

plkst. 22.00 Balle ar „Lauku muzikantiem” Zirņu pamatskolas zālē,
ieejas maksa Ls 2,50. Galdiņus rezervējiet savlaicīgi pa
telef. 63846245

9.11. plkst. 11:00.

Labdarības koncerta „Cik dažādi 2013” ieskaņas koncerts Kalnu kultūras namā

16.11.

Fotoizstādes „Mana dāvana Latvijai 95. dzimšanas dienā
caur fotoobjektīvu” atklāšana Kalnu kultūras namā

23.11. plkst. 13:00 „Radošo ideju darbnīca” Zirņu pagasta pārvaldes zālītē

Svinīgais pasākums „Latvijai 95” Kalnu kultūras namā.
Koncertā piedalīsies Liepājas teātra aktieru grupa
„Aģents” un pēc koncerta balle. Ieeja brīva.

11.11. plkst. 19:00

16.11.
19:00.
30.11.

plkst.

ZVĀRDES PAGASTĀ
Lāčplēša dienai veltīts koncerts un gājiens no skolas līdz
Striķu kultūras namam

Svecīšu vakars Nīgrandes pagasta kapsētās
PAMPĀĻU PAGASTĀ

No 4. – 8.11.

Rudens radošā nedēļa Pampāļu pamatskolā

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 36, 2013. gada novembris. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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