2013. gada maijs

Aktualitātes
Saldus novada svētki
2013. gada 17. - 18. maijā notiks jau trešie Saldus
novada svētki. Tie tiks svinēti reizē ar tradicionālajiem
Saldumu svētkiem un starptautisko akciju „Muzeju
nakts”. Šī gada svētku moto ir „Mūsu dzīve ir teātris,
un mēs visi spēlējam galvenās lomas lugās, kas saucas
mūsu dzīve. Mēs esam aktieri dzīves spēlē, un katram
no mums ir savs scenārijs”.
Saldus novads ir bagāts ar darbīgiem, radošiem, aktīviem, mērķtiecīgiem ļaudīm, kuri ar savu darbu un
sirdsdegsmi rada brīnišķīgas lietas un vērtības, tādēļ
svētku laikā Saldus sporta kompleksā jau otro reizi
norisināsies izstāde „Ražots Saldū”, kurā iedzīvotāji
un viesi varēs iepazīties gan ar uzņēmēju, gan ar pagastu pārvalžu, gan nevalstisko organizāciju piedāvājumiem.
Tā kā svētkus caurvīs teātra tēma, tad apmeklētāji
jau 17. maija vakarā varēs baudīt Liepājas teātra brīvdabas izrādi „Malēnieši”, bet 18. maijā ļauties teātra
burvībai, svētku laikā skatoties izrādes gan Oskara Kalpaka laukumā, gan uz Avotu ielas skatuves, gan J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā, kā arī bērnu rotaļu laukumā. Ar muzikālu akcentu svētkus papildinās Andra Ērgļa un Igo uzstāšanās uz centrālās skatuves Avotu ielā. Svētku laikā Saldū varēs sastapt ielu teātra aktierus no Liepājas.
Svētku noslēguma brīvdabas dižkoncertā Kalnsētas parka estrādē „Atkal, atkal ir debesis pušu” skanēs visiem zināmas un iemīļotas dziesmas
Latvijā populāru dziedātāju izpildījumā, ar krāšņiem deju uzvedumiem programmu kuplinās Saldus novada dejotāji.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centra” tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste Laura Liepiņa

SVĒTKU PASĀKUMU PROGRAMMA
2013. GADA 17. MAIJS

13:00

Pūtēju orķestra „Saldus” koncerts, diriģents Artūrs Maculēvičs

13:00 - 17:00

Masku, ķermeņa apgleznošanas un foto radošās darbnīcas

13:30

Šķēdes Dailas teātra izrāde „Antons un Anna”, autore
Danskovīte, režisore Daila Medne

15:00

Saldus pilsētas pensionāru biedrības programma, akordeonistu ansamblis „Akords”, deju kopa „Ciecerīte”,
dziesmu ansamblis „Kamenes”

15:30

Deju koncerts „Gruzija – Latvija”, Gruzijas Signagi pilsētas folkloras kopa „Zedasche’’, Saldus novada vidējās
paaudzes deju kolektīvi „Bandava” un „Druva”

SALDUS SPORTA KOMLEKSS, JELGAVAS IELA 6

10:00 - 18:00

Izstāde „Ražots Saldū”
Piedalās Saldus novada uzņēmēji, pagastu pārvaldes,
nevalstiskās organizācijas

12:00

Izstādes atklāšana
SALDUS STADIONS

18:00

Strītbols sešās vecuma grupās
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDE

18:00

Liepājas teātra brīvdabas izrāde „Malēnieši”

2013. GADA 18. MAIJS
LAUKUMS PIE AVOTU IELAS 12 UN AVOTU IELAS 12A
12:00

Saldus novada svētku atklāšana

12:10

Svētku atklāšanas koncerts, galvenajās lomās Andris Ērglis un Igo

12:30 - 16:30

Ekskursijas gidu pavadībā pa Saldus mūzikas un mākslas
skolu ēku

SALDUS SV. JĀŅA BAZNĪCA, KULDĪGAS IELA 2
9:00 - 10:00

Svētbrīdis, piedalās Saldus novada jauktais koris „Saldava” un Saldus kultūras centra sieviešu koris „Varavīksne”

9:00 - 17:00

Atvērts Sv. Jāņa dievnams

14:00

Garīgās mūzikas koncerts „Cauri laikmetiem”, muzicē
saldenieki
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SVĒTKU PASĀKUMU PROGRAMMA
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS “PĪĻUKS”

O. KALPAKA LAUKUMS
8:00 - 16:00

Radošās darbnīcas un tautas mākslas meistaru darbu
tirdziņš

10:00 - 11.00

Amatierteātru programma „Viss pasaulē ir teātris!”,
Druvas, Kursīšu, Jaunauces amatierteātru programma

13:00 - 16:00

Amatierteātru programma „Viss pasaulē ir teātris!”,
Zirņu, Lutriņu, Jaunlutriņu, Ezeres, Rubas, Pampāļu,
Vadakstes, Zaņas, un Zvārdes amatierteātru programma

13:00 - 15:00

Vides objekta darbnīca „Būvējam citādu Saldu”

13:30 - 15:30

Skolu teātru kopizrāde „Sprīdītis”
KAPELLERU NAMS, STRIĶU IELA 7

13:15

Izrāde „Šneiderienes”, Saldus pagasta Druvas teātris,
autors Ādolfs Alunāns, režisore Ļuba Kapteine

14:00 - 16:00

Pārvērtības ar Medaini. Fotosesija Saldus novada tautas
tērpos

SALDUS LIDLAUKS
10:00 - 17:00

Saldus no putna lidojuma! Iespēja apskatīt mazās aviācijas lidaparātus un redzēt Saldu no putna lidojuma

LIELĀ IELA
8:00 - 16:00

Saldumu svētku tirgus. Saldumi, gardumi un amatniecības izstrādājumi

10:00 - 11:00

Saldus gardā pankūciņa Saldumu svētku konkurss degustācija

SVĒTKU GĀJIENS
11:00 – 12:00

Saldus novada svētku gājiens. Lielā iela – Rīgas iela –
Striķu iela – Kuldīgas iela – Brīvības iela – Avotu iela
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TEHNISKO UN EKSTRĒMO SPORTA VEIDU AKTIVITĀTES SALDUS
TIRGUS AUTO STĀVLAUKUMĀ
12:00 - 16:00

Ekstrēmo sporta veidu BMX, K1 un MMA cīņas paraugdemonstrējumi

12:00 - 16:00

Motorsporta tehnikas apskate

12:00 - 16:00

Cīņu šovs ar lāpām - džudo klubs „LIDO – SALDUS”

14:00

Ekstrēmo sporta veidu K1 un MMA cīņas ringā

15:00

Šovu programma „Greentrials Bike Tour”

16:10 – 16:30

Motociklu parāde Saldus ielās, sākums Saldus tirgus auto
stāvlaukumā, noslēgums pie Avotu ielas 12

CIECERES UPE

PĻAVIŅAS STARP CIECERES UPI UN AVOTU IELU
10:00 - 16:00

Saldumu svētku aktivitātes un atrakcijas. Piepūšamās
atrakcijas lieliem un maziem, klinšu kāpšanas siena,
mājdzīvnieki (kazas, truši, zirgi u.c.), bišu stropu apgleznošana, hennas tetovējumi, suņu demonstrējumi un triki,
vēstures rekonstrukcijas apmetne „Senzeme” un citas
aktivitātes
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDE

18:00

Dižkoncerts „Atkal, atkal ir debesis pušu”, piedalās
Olga Rajecka, Ieva Akuratere, Raimonda Vazdika,
Aldis Siliņš, Antra Stafecka, grupas „Eolika” un „Dāmu
pops”, Saldus novada jauniešu deju kolektīvi

20:00 – 22:00

Latvijas karaoke čempionāts 2013

22:00 - …

Svētku balle, spēlē grupas „MUSIQQ” un „KANTORIS
04”

13:10

Draiskais skrējiens „Ciecernieks” - Kalpaka laukums –
Cieceres upe – bērnu rotaļu laukums „Pīļuks” – Kalpaka
laukums

13:30

Apmācības dažādu peldlīdzekļu vadīšanā. Piedāvā biedrība „Burbuļi”, Cieceres upe no pasta tilta līdz gājēju tiltam pie rotaļu laukuma „Pīļuks”

No 10:00

Vizināšanās ar kanoe laivām. Piedāvā SIA “Beaver”, Cieceres upe no autoostas līdz slūžām pie Dzirnavu ielas

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāžu
apmeklējums

18:00 - 01:00

Starptautiskā akcija „Muzeju Nakts” 2013. Tēma: „Par
zaļu pat vēl zaļāks”

18:00

„Zaļās” orientēšanās sacensības Saldus pilsētā

13:30

SALDUS SPORTA KOMPLEKSS, JELGAVAS IELA 6

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS,
STRIĶU IELA 22

11:00 - 16:00

Saldus atklātās meistarsacīkstes grieķu - romiešu cīņā

18:00

„Zaļās” darbnīcas pagalmā un izstāžu zālē

12:15

Saldus novada svētku turnīrs minigolfā. Individuālās
sacensības, minigolfa laukums

19:00

Arheoloģijas izstādes atklāšana un J. Mikuļskas lekcija

13:00 - 17:00

Izstāde „Ražots Saldū”, piedalās Saldus novada uzņēmēji, pagastu pārvaldes, nevalstiskās organizācijas

20:00

„Zaļā EKO” zupa. Lauka virtuve

21:00

14:00

66° North velomaratons apkārt Cieceres ezeram

14:30

Saldus kausa izcīņa kanikrosā starp Saldus sporta kompleksu un Saldus autoostu

Uzvedums „Pūt, vējiņi”, piedalās Esmeralda Ērmale,
Aigars Vilims un Saldus mūzikas skolas pedagogi un
audzēkņi, režisors Miervaldis Mozers

22:40

14:00

Saldus novada svētku turnīrs minigolfā, komandu sacensības, minigolfa laukums

Izrāde „Piektā labierīcība”, Saldus Tautas teātris, režisore Inese Legzdiņa

DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 25. aprīļa domes sēdē pieņemtie
lēmumi:
1.
Atļaut SIA „Saldus medicīnas centrs”, atsavināt tai piederošo
kustamo mantu – rentgena iekārtu „Arcovis 2000SB”, pārdodot to publiskā izsolē.
2.
Piekrist SIA „Saldus medicīnas centrs” aizņēmuma ņemšanai
līdz Ls 60 000 apmērā ar atmaksas termiņu uz trijiem gadiem projekta
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārstu
praksēm SIA „Saldus medicīnas centrs”” realizācijai, kā nodrošinājumu

izmantojot SIA „Saldus medicīnas centrs” nekustamo īpašumu.
3.
Izdarīt grozījumus 2009. gada 23. septembra Saldus novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā.
4.
Apstiprināt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2013. - 2015. gadam.
5.
Apstiprināt Saldus novada domes pedagoģiski medicīniskās
komisijas nolikumu.
6.
Apstiprināt Saldus novada stipendiju fonda nolikumu.
7.
Izteikt atzinību, pasniedzot Saldus novada domes Goda rakstu
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DOMES SĒDE
Maijai Bitmanei, ģimenes ārstei un Saldus medicīnas centra elektrokardiogrāfijas speciālistei par profesionālu, sabiedrības novērtētu darbu un
mūža ieguldījumu ārstniecībā Saldus novadā, atzīmējot 70 gadu jubileju. Ilgai Nilssonei, Staffanam Anderbergam un Siggem Malm par ieguldīto darbu Lidingo un Saldus pilsētu sadarbības stiprināšanā, atzīmējot
biedrības 20 gadu darbības jubileju.
8.
Apstiprināt Saldus novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025.
gadam.
9.
Apstiprināt Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.
gadam vides pārskatu.
10. Pilnvarot biedrību „Ezeres makšķernieku klubs” organizēt licencēto makšķerēšanu Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres dzirnavu
un Sustes dīķos.
11.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 12 „Par Saldus novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonā”.
12. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 13 „Par Saldus pilsētas ielu
uzturēšanas un lietošanas kārtību”.
13. Nodot atsavināšanai, pārdodot publiskā izsolē ar augšupejošu
soli, Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lielbresmes”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, kadastra Nr. 8498 003 0187,
Zvārdes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0051 7456.
14.
Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu dzīvokli Nākotnes ielā 4-1, Saldus pilsēta, Saldus
novads, kadastra apzīmējums 8401 008 0074 007 001, un kopīpašuma
495/23001 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
15. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr. 15 „Par grozījumiem 2010.
gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā””.
16. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Vecāku
klubiņš „Kodols”” sabiedriskās aktivitātes „Rotaļāsimies Saldus novada
svētkos” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 100 apmērā biedrībai
„130. Latviešu strēlnieku korpusa un latviešu partizānu brigāžu Saldus
novada Veterānu biedrība” sabiedriskās aktivitātes „Neļauj atmiņām izgaist”; piešķirt līdzfinansējumu Ls 198 apmērā biedrībai „Saldus Rotari
klubs” sabiedriskās aktivitātes „Saldus – Lidingas 20 gadu sadarbības
jubilejas pasākums” realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību
par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
17. Iesniegt projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta

„Sports” standarta īstenošanai Saldus 2. vidusskolā” ar projekta kopējo
budžetu Ls 3 988,90 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā atklātā
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas Ls 3 988,90.
18. Iesniegt projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta
„Sports” standarta īstenošanai Saldus pamatskolā” ar projekta kopējo
budžetu Ls 2 998,42 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā atklātā
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas Ls 2 998,42.
19. Iesniegt projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Rubas pamatskolā” ar projekta kopējo
budžetu Ls 1 326,53 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā atklātā
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas Ls 1 326,53.
20. Iesniegt projektu „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Zirņu pamatskolā” ar projekta kopējo
budžetu Ls 3 000 Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā atklātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas Ls 3 000.
21. Apstiprināt samaksu par Kursīšu pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
22.
Atmaksāt pirms termiņa kredītu Ls 42 972.47 apmērā Valsts
kasei par līguma A2/1/11/525 projekta „Novadnieku pagasta ūdenssaimniecības projekts” realizācijai.
23. Pieņemt ziedojumu Ls 3 000 apmērā no SIA „ALFOR”, pieņemt ziedojumu Ls 1000 apmērā no SIA „Arčers”.
24.
Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas mērķdotācijas procentuālo sadalījumu: Saldus pilsētas teritorijai – 28.6% un
Saldus novada pagastu pārvalžu teritorijai – 71.4%.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

saistošie noteikumi
Par grozījumiem 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Saldus novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2013. gada 22. februāra lēmumu (protokols Nr. 3 2.§)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu
un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.
275„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6. punktu
Izdarīt Saldus novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” saīsināto nosaukumu - vārdu „Dienests”
ar vārdu „Aģentūra”.
2. Papildināt saistošo noteikumu 7. punktu ar jaunu 7.5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.5.5. specializētā transporta pakalpojumi.”
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3. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu XV. nodaļu šādā redakcijā:
„XV. Specializētā transporta pakalpojumi
38. Specializētā transporta pakalpojums (turpmāk – Transporta pakalpojums) ir atbalsta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un nespēja patstāvīgi
izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādes
vai stacionāra pēc ārstniecības kursa beigšanas.
39. Transporta pakalpojumu nepiešķir, ja persona:
39.1. transportējama ar neatliekamo medicīniskās palīdzības dienesta
transportu;
39.2. atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
40. Transporta pakalpojums ietver:
40.1. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un ārstniecības vai citas iestādes;
40.2. palīdzību personai iekļūt un izkļūt no specializētā transporta
līdzekļa;
40.3. personas gaidīšanu pie ārstniecības vai citas iestādes.

saistošie noteikumi
41. Transporta pakalpojumu piešķir šādām personām:
41.1. personām, kurām ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
Valsts komisijas izdota izziņa par medicīnisko indikāciju noteikšanu
speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem;
41.2. personām, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;
41.3. personām, kurām ir noteikta atbilstība maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.
42. Šo saistošo noteikumu 41.1. un 41.2. apakšpunktā minētajām
personām Aģentūra apmaksā Transporta pakalpojumus līdz Ls 300 kalendārajā gadā.
43. Šo saistošo noteikumu 41.3. apakšpunktā minētajām personām
Aģentūra apmaksā Transporta pakalpojumus līdz Ls 210 kalendārajā
gadā.
44. Transporta pakalpojuma pieprasīšanas kārtība:
44.1. pieprasot plānotu Transporta pakalpojumu, persona, vismaz
vienu dienu pirms plānotā brauciena, iesniedz Aģentūrā iesniegumu,
kurā norāda deklarēto dzīvesvietu, brauciena mērķi, datumu un laiku;
44.2. ja persona atrodas ārstniecības iestādē, persona vai pēc personas lūguma ārstniecības iestādes pārstāvis vienu dienu iepriekš var pieteikt Transporta pakalpojumu telefoniski. Saņemot pieprasījumu telefoniski, Aģentūra sazinās ar ārstniecības iestādes pārstāvi un pārliecinās
par personas atbilstību bezmaksas Transporta pakalpojuma saņemšanai.
Pēc Transporta pakalpojuma saņemšanas, persona trīs darba dienu laikā
iesniedz Aģentūrā šo saistošo noteikumu 45. vai 46. punktā noteiktos
dokumentus.
45. Šo saistošo noteikumu 41.1. apakšpunktā minētās personas papildus iesniegumam iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā
ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas nespēju pārvietoties ar
sabiedrisko transportu, veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts
komisijas izdotu izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli
pielāgota vieglā automobiļa iegādei un izziņas par invaliditāti kopiju.
46. Šo saistošo noteikumu 41.2. un 41.3. apakšpunktā minētās personas papildus iesniegumam iesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai
ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorās vai stacionārās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) par personas nespēju pārvieto-

ties ar sabiedrisko transportu.
47. Aģentūra, pēc iesnieguma un šo noteikumu 45. vai 46. punktā
noteikto dokumentu saņemšanas, valsts un pašvaldības datu reģistros
pārbauda pieejamos personas datus un pieņem lēmumu par Transporta
pakalpojuma piešķiršanu.”
4. Uzskatīt līdzšinējo saistošo noteikumu XV. nodaļu par XVI. nodaļu un līdzšinējo 38. punktu par 48. punktu.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura
izklāsts

Grozījumi nosaka:
1) specializētā autotransporta pakalpojumu
nodrošināšanu personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un nespēja patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz/no ārstniecības
iestādes vai stacionāra;
2) pakalpojuma pieprasīšanas kārtību un
iesniedzamos dokumentus.

Projekta nepiecieSaistošie noteikumi ir izstrādāti, lai uzlašamības pamatojums botu personu ar funkcionāliem traucējumiem
dzīves kvalitāti, paredzot iespēju šīm personām nokļūt uz vai no ārstniecības iestādēm.
Plānotā projekta
Lai nodrošinātu šo pakalpojumu Pašvaldīietekme uz pašvaldī- bas aģentūra „Sociālais dienests” slēdz līgumu
bas budžetu
ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma
pirkšanu. Specializētā transporta pakalpojuma
sniegšanai pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” ir paredzēti līdzekļi 2013. gada budžetā.
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a
Administratīvās
procedūras un kon- „Sociālais dienests”.
sultācijas ar privātpersonām

Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2013. gada 21. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4 5.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība no
pamatbudžeta līdzekļiem piešķir un izmaksā vienreizēju naudas balvu
laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu (turpmāk
– naudas balva).
2. Naudas balva tiek piešķirta un izmaksāta laulātajiem pāriem vienu
reizi laulības 50 vai vairāk gadu jubilejā, ja vismaz viens no laulātajiem
ir deklarēts Saldus novada administratīvajā teritorijā.
3. Naudas balvas apmērs ir 50 lati pēc LR normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.
4. Naudas balvai var pieteikties paši laulātie, viņus var pieteikt bērni,
mazbērni vai sociālie darbinieki, Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā
aizpildot iesniegumu.
5. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona pēc iesnieguma saņemšanas
un tajā norādīto datu pārbaudes sagatavo un iesniedz Saldus novada
pašvaldības grāmatvedībā datus par personām, kurām šajos saistošajos
noteikumos noteiktajā kārtībā izmaksājama naudas balva.
6. Naudas balva tiek izmaksāta vienam no laulātajiem:

6.1. skaidrā naudā Dzimtsarakstu nodaļā vai ierodoties personas dzīvesvietā, saņēmējam izmaksu sarakstā parakstoties par tās saņemšanu;
6.2. bezskaidrā naudā, ieskaitot to viena laulātā kontā (pēc pašu vienošanās, kas norādīta iesniegumā).
7. Papildus naudas balvai laulātajam pārim tiek pasniegts atzinības
raksts „Saldus novada zelta ģimene”.
8. Dzimtsarakstu nodaļa organizē ģimeņu svinīgo pieņemšanu Saldus novada pašvaldībā. Laulātais pāris par vēlmi piedalīties organizētajā
pasākumā norāda iesniegumā.
9. Līdz 2013. gada 1. maijam naudas balvai piesakās laulātie, kuri
līdz 2013. gada 15. maijam (ieskaitot) laulībā ir nodzīvojuši 50 un vairāk gadus, un naudas balva tiek izmaksāta 2013. gada 15. maijā.
10. Pēc 2013. gada 15. maija naudas balva tiek piešķirta laulātajiem
pāriem tikai 50 gadu laulības jubilejā un naudas balva tiek izmaksāta tā
mēneša pēdējā darba dienā, kurā ir laulības jubileja.
Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem „Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu”)
(skatīt 5. lpp.)
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saistošie noteikumi
Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts nosaka vienreizēju naudas balvu laulātajiem pāriem, kuri laulībā
nodzīvojuši 50 un vairāk gadu un tās izmaksas kārtību.
Projekts nosaka, ka līdz 2013. gada 1. janvārim naudas balva tiek piešķirta laulātajiem pāriem 50
vai vairāk gadu laulības jubilejā, savukārt pēc 2013. gada 1. maija naudas balva tiks piešķirta tikai
laulāto pāru 50 gadu laulības jubilejā.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts kā pašvaldības domes iniciatīva, lai popularizētu ģimeniskās vērtības un godinātu laulātos pārus nozīmīgā laulību jubilejā.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldīSaldus novadā 2013. gadā naudas balvu plānots izmaksāt 200 laulātajiem pāriem. Izdevumi šī
bas budžetu
pabalsta izsniegšanai paredzēti Saldus novada pašvaldības budžetā. Plānotais apjoms - Ls 10000.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām

Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa veic saistošo noteikumu piemērošanu.

Domes priekšsēdētāja			

I. Rassa

PAZIŅOJUMS
Paziņojums par Saldus novada teritorijas plānojuma un vides pārskata apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu
Saldus novada pašvaldība paziņo, ka ar 2013. gada 25. aprīļa Saldus novada domes lēmumu „Par Saldus novada teritorijas plānojuma
2013. - 2025. gadam un vides pārskata apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu” (protokola Nr. 5., 10.§) ir apstiprināts Saldus
novada teritorijas plānojums 2013. - 2025. gadam un izdoti saistošie
noteikumi Nr. 14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.
gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.
Izstrādātājs: SIA „Metrum”, Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050, mājas lapas adrese internetā www.metrum.lv, pēc Saldus novada pašvaldības
pasūtījuma.
Ar novada teritorijas plānojumu var iepazīties interneta vietnē http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=153 vai darba dienās Saldus novada pašvaldības Plānošanas nodaļā, Avotu ielā 12, Saldū.
Ar Saldus novada teritorijas plānojuma vides pārskatu, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem vides monitoringa ziņojuma
sniegšanai sabiedrība var iepazīties Saldus novada pašvaldības mājas lapā http://www.saldus.lv/4798/dokumenti0/planosanas-dokumenti5/saldusnovada-planojums/ vai darba dienās Saldus novada pašvaldības Plānošanas nodaļā, Avotu ielā 12, Saldū.
Saistošie noteikumi Nr. 14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 27. pantā minētās darbības.
Saldus novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus novada pašvaldības
attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības Plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zariņa - Skapste

aktualitātes
Iznākusi grāmata par kolhozu dzīvi
Vienkāršības, sirsnības, omulības un humora gaisotnē 27. aprīlī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā aizritēja Ērika Hānberga grāmatas „Labvakar, priekšsēdētāj!” atvēršanas svētki.
Grāmatas autors sākotnēji bija iecerējis grāmatu par bijušā kolhoza „Jaunais Komunārs” priekšsēdētāju Jāni Blūmu. Taču, kad darījis viņam to zināmu, priekšsēdētājs nav vēlējies, ka raksta tikai par viņu. Tā tapa fotogrāfijām bagāta grāmata par
kolhozu dzīvi un to vadītājiem. Jāņa Blūma dzīves stāsts kā sarkans pavediens vijas
cauri visai grāmatai. Līdztekus tam Ēriks Hānbergs stāsta arī par citiem priekšsēdētājiem – leģendārām personībām, kuri, liekot lietā savas gudrās galvas, uzdrošināšanos un dažkārt arī viltību, prata izmantot padomju laika aplamības, lai veidotu
spēcīgus un pārtikušus kolhozus.
Svētku vadītājas lomā iejutās žurnāliste, raidījuma „Savai zemītei” veidotāja
Daina Bruņiniece. Grāmatas autors Ēriks Hānbergs uzklausīja idejas nākamajai
grāmatai par Latvijas lauku dzīvi. Ar sirsnīgiem laba vēlējumiem vienu no galvenajiem grāmatas varoņiem - Jāni Blūmu - sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja
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aktualitātes
Indra Rassa, mazpulku vadītāja Ilze Kļava, kādreizējais kolēģis un draugs Jānis Sipenieks ar dzīvesbiedri Birutu. Dzirkstoša humora pilnas bija
kādreizējā Liepājas rajona Lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Jura Janeka un vairāku rajonu bijušā partijas sekretāra Alfrēda Čepāņa atmiņas.
Savukārt žurnālists Aivars Berķis mudināja izdevniecības „Jumava” vadītāju Juri Visocki atbalstīt nākamās grāmatas izdošanu.
Svētkos bija ieradies krietns pulks bijušo kolhoznieku, kuri dalījās savās atmiņās par kopsaimniecībā nostrādātajiem gadiem un dažādiem
atgadījumiem, kad nācies izjust arī priekšsēdētāja stingro roku. Visi atzina, ka Jānis Blūms ir bijis prasīgs vadītājs, kas vienmēr turēja rūpi par
cilvēkiem. Mūsu tautas spēks slēpjas laukos un tauta ir pelnījusi labas grāmatas par cilvēkiem – leģendām, kuri savu darba mūžu veltījuši zemei un
tās kopšanai.
Informāciju sagatavoja Zenta Klaipa
Fotogrāfijas autors Artis Šūlbergs

Saldū notika LU Fonda mecenātu stipendiju pretendentu otrās kārtas intervijas
19. aprīlī Saldū, Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komitejas telpās,
notika otrās kārtas intervijas ar Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendiju „Ceļamaize 2013” un „M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija”
pretendentiem.
Pēc pirmās kārtas pārvarēšanas, kurā komisija neklātienē vērtēja
pretendenta sasniegumus, skatīja rekomendācijas, sociālo stāvokli un
vidējo atzīmi, cīņu par stipendijām „Ceļamaize 2013” un „M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendija” turpināja 51 labākais jaunietis. Stipendijas
iegūs 16 jaunieši.
Uz interviju Saldū bija uzaicināti astoņi jaunieši: divi no Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas, divi no Kuldīgas Centra vidusskolas, kā arī kandidāti no Aizputes vidusskolas, Brocēnu vidusskolas,
Priekules vidusskolas un Vecumnieku vidusskolas.
Druvas vidusskolas 12. klases Matīss Ķeiris intervijā stāstīja, ka
viņam patīk eksaktie priekšmeti un matemātika, no 7. klases viņš nodarbojas ar programmēšanu. Matīss stāstīja: „Man ļoti patīk, tāpēc
arī domāju iet uz programmēšanu. Programmētāji ir savādāki cilvēki,
domā savādāk. Es spēlēju bridžu. Man ļoti patīk grafiskā programmē- Stipendiju kandidāti no Druvas vidusskolas Matīss un Nauris
šana, esmu arī programmējis spēlītes, gribētos uzprogrammēt kaut ko
lielāku, esmu mēģinājis uztaisīt mājas lapu. Neesmu parasts programmētājs, man ir mākslinieciska domāšana. Varētu nākotnē kļūt par mecenātu!
Nākotnē visiem vajadzētu būt intelektuāliem, mākslinieciskiem un sportu arī nevajadzētu aizmirst – tas viss iet kopā! ”
Matīsa vidējā atzīme pēc pirmā semestra ir 7,92. Nākotnē gribētu nodarboties ar grafisko programmēšanu, varētu izveidot pats savu firmu.
Nauris Sproģis arī ir Druvas vidusskolas 12. klases skolnieks. Savā intervijā viņš stāstīja: „Iešu mācīties uz LU moderno valodu un biznesa
fakultāti. Nevēlos pārāk stipri sevi iespiest vienā virzienā, jo es vēl īsti nezinu, ko dzīvē vēlos darīt. Esmu apsvēris domu arī mācīties par skolotāju.
Mana stiprākā puse ir matemātika un valodas, vēlos apgūt pēc iespējas vairāk valodu. Vairāk skatos uz biznesa pusi. Ar laiku vēlos atrast to virzienu,
ko gribētu strādāt. Vēlos atstāt savu vārdu vēsturē, palikt latviešiem sirdī. Esmu piedalījies matemātikas olimpiādē, angļu valodā divus gadus esmu
ieguvis otro vietu novada olimpiādē, krievu valodā 3. vieta novadā, Kurzemes reģiona ZPD lasījumos ieguvu 1. vietu, tēma bija „Nepilngadīgo
darba iespējas vasarā Saldus novadā””.
Naura vidējā atzīme pēc pirmā semestra ir 8,3.
Stipendijas komisijas locekle un LU Mecenāta pilnvarotā Rūta Krastiņa teica: „Kurzemnieki ir lepni cilvēki. Visi mūsu šīs dienas stipendiju
pretendenti varētu lūgt sociālos pabalstus, taču visi kā viens saka: „Nav jau tik slikti!”” Komisijas pārstāves – LU Fonda stipendiāte Ilze Borodkina,
LU Fonda direktore Laila Kundziņa – Zvejniece un SIA „Arčers” personāla daļas vadītāja Inese Misisņa - uzteica pretendentu mērķtiecību un cīņas
sparu un novēlēja sasniegt iecerēto.
Stipendiju ieguvēji būs zināmi 10. maijā.
Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004. gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un izciliem i izglītības, zinātnes un kultūras
darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem. LU Fonds sadarbībā ar partneriem realizē mācību vides uzlabošanas
projektus, rekonstrukcijas un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanas projektus.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

PATEICĪBA
Saldus pamatskolas kolektīvs pateicas zemnieku saimniecības „Mednieki” īpašniekam Mārim Tālbergam par atsaucību, ziedojot kokmateriālus skolas apkārtējās
vides uzlabošanai.
No kokmateriāliem izgatavotas dekoratīvas atkritumu tvertnes un soliņi, kuri novietoti skolas teritorijā, tādējādi uzlabojot skolas apkārtējo ainavu.
Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā Juris Ķiģelis
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VĒLĒŠANAS
Saldus novada pašvaldības vēlēšanas
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks
27.05.2013.: 16:00 – 20:00
28.05.2013.: 9:00 – 13:00
29.05.2013.: 17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)
30.05.2013.: 9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)
31.05.2013.: 10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana)
01.06.2013.: 7:00 - 22:00. (vēlēšanu diena)

Vēlēšanu iecirkņos pieņem rakstveida pieteikumus no vēlētājiem vai
viņu pilnvarotajām personām, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties
vēlēšanu telpās.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var nobalsot iepriekš
– triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas – vēlēšanu iecirknī,
kura vēlētāju sarakstā viņi reģistrēti.

Saldus novada domes vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti un
priekšvēlēšanu programmas
POLITISKĀ PARTIJA “REĢIONU ALIANSE “
Priekšvēlēšanu programma
Mēs, partijas “Reģionu alianse” deputātu kandidāti, strādāsim, lai
katrs novada iedzīvotājs ir lepns par to, ka dzīvo Saldus novadā, jūtas
saprasts un drošs par nākotni.
Mūsu pamatprincipi – godīgums, atklātība, profesionalitāte.
Mēs veicināsim Saldus novada ekonomisko attīstību un strikti ievērosim godīgu attieksmi pret novada iedzīvotājiem.
Nesolām neiespējamo, bet gan ekonomiski pamatotu, pakāpenisku
un dinamisku visu nozaru attīstību novadā.
Pamatvērtība – cilvēks
Pirmajā vietā - cilvēks un viņa intereses. Mūsu mērķis ir sekmēt tādu
novada attīstību, kurā cilvēks dzīvo atbilstoši savām vajadzībām un interesēm. Esam pārliecināti, ka veselīga un pārtikusi ģimene ir stipras
sabiedrības pamats. Atbalstām vispārcilvēcisko garīgo vērtību saglabāšanu.
Pašvaldības pārvalde
Mūsu mērķis ir finansiāli spēcīga, racionāla un par saviem iedzīvotājiem atbildīga novada pašvaldība. Pašvaldības lēmumiem jābūt saprotamiem, pamatotiem un pārskatāmiem. Atbalstām tādu pašvaldības darbu,
kas nodrošina pilnīgu atklātību par budžeta līdzekļu izlietojumu, rada
iedzīvotājos interesi, sapratni un atbildības sajūtu par ekonomiskajām
un sociālajām kopsakarībām novadā.
Izglītība
Uzskatām, ka izglītoti un pārmaiņām piemēroties spējīgi cilvēki ir
augošas labklājības garants. Iestājamies par to, lai katram jaunietim
nodrošinātu iespēju iegūt izglītību neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa. Atbalstām pedagogu darba prestiža celšanu, morālo un materiālo
stimulēšanu.
Kultūrvide
Uzskatām, ka jāpalielina pašvaldības atbalsts kultūrizglītības iestāžu
darbībai. Kultūrai jākļūst par būtisku sabiedrības pamatvērtību.
Jāveicina kultūras norišu un kultūrvērtību pieejamība ikvienam sabiedrības loceklim, neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā stāvokļa.
Veselības aprūpe
Mēs paredzam pilnveidot pieejamu veselības aprūpi katram mūsu novada iedzīvotājam, palielinot gultu skaitu stacionārā, atbalstot mediķus
laukos. Jāatbalsta ambulatorās rehabilitācijas attīstība, veicinot ciešāku
veselības un sociālās aprūpes speciālistu sadarbību pacientu interesēs.
Sociālā drošība
Uzskatām, ka katrs darbaspējīgais ir atbildīgs sabiedrības priekšā,
savukārt sabiedrība atbild par tiem, kuri paši nespēj sevi pietiekami
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nodrošināt. Pašvaldības sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas
kārtībai jābūt vienkāršai un saprotamai. Efektīvai sociālās palīdzības
sniegšanai jāstiprina valsts, pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība, lai veicinātu:
•personu ar īpašām vajadzībām sociālo rehabilitāciju un integrāciju
sabiedrībā;
•atbalstu pensionāriem un maznodrošinātajiem;
•pajumtes, izglītības un darba pieejamību sociālā riska grupās.
Uzņēmējdarbība
Viena no galvenajām sociālajām vajadzībām jebkuram iedzīvotājam
ir darbs, par kura veikšanu ir jāsaņem atbilstoša atlīdzība. Veicināsim
ražošanas, pakalpojumu un cita veida uzņēmējdarbību, tādējādi risinot
nodarbinātības problēmas. Izmantosim valsts un Eiropas Savienības
programmas investīciju piesaistei uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai.
Lauku vide un lauksaimniecība
Strādāsim, lai novada lauksaimniecība būtu konkurētspējīga un ilgtspējīga, rūpēsimies par lauku ekonomikas dažādošanu, veicinot alternatīvu ienākumu avotu radīšanu, vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošanu (ceļi, sakari, ūdensapgāde) un lauku ainavas saglabāšanu.
Bērnu un jaunatnes lietas
Mūsu uzdevums ir panākt:
•veselīgas mikrovides nodrošināšanu bērnu un jauniešu attīstībai;
•visa veida atkarību izplatības samazināšanu un izskaušanu jauniešu
vidū;
•bērnu un jaunatnes nevalstisko un sporta organizāciju atbalstu, pilnveidošanu un attīstību.
Sabiedriskā drošība
Esam pārliecināti, ka Valsts policija ir galvenais sabiedriskās drošības garants, bet pašvaldības policija – pašvaldības saistošo noteikumu
ievērošanas nodrošinātāja. Mēs uzskatām par svarīgu atbalstīt brīvprātīgās organizācijas, kas veicina sabiedrisko drošību novadā.
Infrastruktūras pilnveidošana un vides saglabāšana.
Mēs iestājamies par papildus resursu piesaisti ielu un ceļu remontiem, nodrošinot, ka katrs iedzīvotājs visīsākajā laikā nokļūst pašvaldības centrā vai nekavējoši saņem neatliekamo palīdzību. Turpināsim
piesaistīt Eiropas Savienības fondu un programmu līdzekļus novada
infrastruktūras sakārtošanai un vides aizsardzības problēmu risināšanai,
lai nodrošinātu tīru, cilvēkam draudzīgu vidi.
Kopā mēs varam!

VĒLĒŠANAS
Kandidātu saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Nodarbošanās
Saldus novada pašvaldība,
domes priekšsēdētāja
Kurzemes plānošanas reģions,
attīstības padomes priekšsēdētāja

1.

Indra Rassa

1955

Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
1979.g. Latviešu valodas un literatūras
skolotāja
Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2007.g. maģistra grāds sabiedrības vadībā

2.

Artūrs Maculēvičs

1959

Saldus mūzikas skola, direktors, peRīgas pedagoģiskā skola 1979. g. Mūdagogs,
zikas skolotājs un koru diriģents.
Kurzemes novada pūtēju orķestru
J. Vītola Latvijas Valsts konservatorivirsdiriģents
ja. 1983.g. Pūtēju orķesrtru diriģents
Saldus novada pašvaldība, Saldus
novada pašvaldības pūtēju orķestra “Saldus” diriģents
Saldus novada dome, deputāts

3.

Uldis Briedis

1942

Rīgas medicīnas institūts. 1971.g.
Vispārējais ārsts

4.

Pēteris Dubra

1959

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
1982.g. Agronoms

Saldus novada pašvaldība,
izpilddirektors

5.

Mārtiņš Bergmanis

1980

Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2002.g. Pamatskolas skolotājs, brīvā laika organizators, skolas koru diriģents

Saldus novada Druvas vidusskola,
direktora vietnieks, pulciņa vadītājs

6.

Silvija Jakševica

1958

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaViļņas augstākā partijas skola. 1989.g.
ļa,
sabiedrisko zinību pasniedzēja
vadītāja
Latvijas Universitāte. 1994.g. vēstures skolotāja
Liepājas PU. 2000.g. pedagoģijas maģistre

7.

Juris Levics

1961

Latvijas Universitāte. 1985.g. Ģeogrāfs, pasniedzējs

8.

Zaiga Vēja

1960

Saldus novada pašvaldība, kultūras
Maskavas Kultūras institūts. 1985.g.
darba vadītāja
masu svētku režisors
Saldus 1. Vidusskola,teātra režisore
Jāzepa Vītola Latvilas Valsts konservatorija. 1989.g. masu svētku uzvedumu
režisors

9.

Raivis Zolmanis

1971

Saldus sovhoztehnikums.
celtnieks-tehniķis

10.

Santa Laurinoviča

1969

RPIVA. 2001.g. izglītības darba vadīSaldus novada pašvaldības iestāde
tājs
Saldus kultūras centrs, direktore
RPIVA. 2009.g. pedagoģijas maģistrs
Latvijas Nacionālais kultūras centrs,
Saldus un Brocēnu novadu deju kolektīvu virsvadītājs
Saldus novada pašvaldība, deju kopas
“Bandava” mākslinieciskā vadītāja

11.

Aldis Balceris

1962

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
Apvienotā Jaunauces un Rubas pa1985.g. Inženieris, hidrotehniķis
gastu pārvalde, Jaunauces pagasta īpašumu apsaimniekotājs
Saldus novada dome, deputāts

12.

Gundars Muižnieks

1968

Latvijas Lauksaimniecības univerSIA “Guno M”, valdes priekšsēsitāte. 1994.g. inženieris-mehāniķis dētājs

13.

Anita Kupše

1956

Latvijas Valsts universitāte. 1980.g.
bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja
Latvijas Universitāte. 1999.g. dabas
zinātņu maģistrs bioloģijā

1990.g.

SIA “Saldus medicīnas centrs”,
ķirurgs

Saldus novada Druvas vidusskola,
skolotājs
Skrundas novada Skrundas vidusskola, skolotājs

SIA “AZ-INTER”,būvdarbu vadītājs

Saldus Vakara vidusskola,
direktore
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14.

Inese Vilcāne

1963

Latvijas Lauksaimniecības neklātienes tehnikums. 1985.g. agronoms
- dārznieks

Saldus novada pašvaldība,
labiekārtošanas speciālists

15.

Aivars Bundzens

1963

Lauksaimniecības akadēmija. 1988.g.
Inženieris, mehāniķis

AGB Servis”, valdes priekšsēdētājs
SIA “Zvārdes šautuve”,
valdes priekšsēdētājs
SIA “Akvadaris”, valdes loceklis

16.

Ilze Kronberga

1980

Saldus novada pašvaldības Zirņu paLatvijas Lauksaimniecības universitāte. 2003.g. sociālo zinātņu bakalaura gasta pārvalde,
vadītāja
grāds ekonomikā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2007.g. sociālo zinātņu maģistra grāds
ekonomikā

17.

Elmārs Kalniņš

1957

Rubas speciālā internātpamatskola,
LatvijasLauksaimniecības akadēmija.
1981.g. lauksaimniecības ekonomists – skolotājs – audzinātājs
Rubas pamatskola, skolotājs
grāmatvedis
Saldus novada apvienotā Jaunauces
Liepājas pedagoģijas akadēmija.
un Rubas pagasta pārvalde, pulciņa va2005.g. speciālās izglītības skolotājs
Liepājas Universitāte. 2008.g. pamat- dītājs
izglītības skolotājs

18.

Kaspars Skapsts

1974

Liepājas PA. 2006.g. bakalaura grāds
vadības zinībās

SIA “Saldus tirgus”,
valdes priekšsēdētājs

19.

Petrs Brazdausks

1965

Grāmatvedības finanšu koledža.
2009.g. Sabiedrības pārvaldes speciālists

Pampāļu pagasta pārvalde,
pārvaldes vadītājs

20.

Imants Džulis

1954

Latvijas lauksaimniecības akadēmija.
Saldus novada pašvaldības Zvārdes
1984.g. inženieris-mehāniķis
pagasta pārvalde,
pārvaldes vadītājs
PARTIJAS VIENOTĪBA

Priekšvēlēšanu programma:
Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā ar Ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, EP un Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību.
Visi kopā mēs panāksim, lai Saldus novads veidotos par vietu, kurā var iegūt kvalitatīvu izglītību, attīstīt savas spējas sportā, mākslā, mūzikā,
pilnvērtīgi strādāt un atpūsties.
Saldus novada finanses un pārvaldība
Novada budžeta prioritātes būs atbalsts uzņēmējdarbībai, zemnieku saimniecībām, pilsētvides un pagastu apdzīvoto vietu sakārtošanai, kultūras
un sporta tradīciju turpināšanai.
Budžeta izlietojums būs atklāts un pieejams katram iedzīvotājam.
Tuvākie darbi:
1.Samazināsim novada pašvaldības administratīvos izdevumus;
2.taisnīgi sadalīsim līdzekļus starp pārvaldēm un iestādēm;
3.saglabāsim pārvalžu un iestāžu ietaupītos līdzekļus to nākamā gada budžetā;
4.iepazīstināsim iedzīvotājus ar līdzekļu izlietojumu 2 reizes gadā;
5.piešķirsim ceļu fondam ik gadu papildus 150 000Ls. Izglītība, kultūra, sports, tūrisms
Veidosim Saldus pilsētu un novadu par izglītības, kultūras un tūrisma centru Kurzemē. Nodrošināsim kvalitatīvu pirmsskolas un sākumskolas
izglītību tuvāk dzīvesvietai, palielinot skolu atbildību par mācību procesa kalitāti.
Tuvākie darbi:
1.Atjaunosim Kurzemītes pamatskolu kā vispārizglītojošo skolu bērniem ar īpašām vajadzībām;
2.rekonstruēsim Saldus kultūras namu;
3.saglabāsim esošās skolas pagastos;
4.iedalīsim papildus līdzekļus izglītības procesa organizēšanai mazajās skolās;
5.atbalstīsim amatieru mākslas kolektīvus pilsētā un pagastos;
6.atbalstīsim kvalitatīvu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu novadā;
7.piesaistīsim ES fondu līdzekļus Saldus stadiona būvniecībai;
8.atbalstīsim sporta klubus un biedrības;
9.uzlabosim pagastu kultūras namu stāvokli un darbību;
10.uzlabosim bibliotēku, kultūras un sporta pieejamību visā novadā. Sociālā sfēra un veselības aprūpe
Sociālā sfēra ir viena no mūsu prioritātēm.
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Visi cilvēki ir pelnījuši cienīgu dzīvi un vecumdienas.
Tuvākie darbi:
1.Izveidosim daudzfunkcionālus dienas centrus Novadnieku, Zirņu,
Pampāļu un Jaunauces pagastos;
2.nodrošināsim kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam;
3.līdzfinansēsim pakalpojumu „sociālās aprūpes gultas” Saldus slimnīcā;
4.izveidosim sociālo dzīvojamo māju jaunajām ģimenēm Saldū;
5.sniegsim nevalstiskajām organizācijām konsultācijas projektu sagatavošanā;
6.nodrošināsim iedzīvotājus ar juristu bezmaksas konsultācijām.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, transports
Sakārtota vide ir pamats veiksmīgai novada attīstībai.
Tuvākie darbi:
1.Izveidosim vienotu mājokļu apsaimniekošanas sistēmu pagastos;
2.investēsim līdzekļus SIA „Saldus siltums” modernizācijā, kas radīs
nosacījumus siltuma rēķinu samazināšanai;
3.līdzfinansēsim daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanu;
4.nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu novada teritorijā
Saldus novada svētku laikā;
5.uzlabosim ceļu, ielu un gājēju ietvju stāvokli, pievēršot pastiprinātu vērību darbu plānošanai un kvalitātei;

6.nodrošināsim efektīvākus sabiedriskā transporta kursēšanas maršrutus un laika grafikus novada iedzīvotājiem.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Uzlabosim sabiedrisko kārtību un drošību Saldus pilsētā un novada
pārvaldēs.
Tuvākie darbi:
1.Izveidosim otru municipālās policijas ekipāžu darbam novada pagastos;
2.uzstādīsim papildus novērošanas kameras un nodrošināsim pašvaldības policijas klātbūtni novada un pilsētas riska vietās.
ES fondu piesaiste, atbalsts uzņēmējdarbībai un zemnieku saimniecībām
Tuvākie darbi:
1.Piesaistīsim ES fondu līdzekļus novada attīstībai;
2.ES fondu piesaistē kā prioritāti noteiksim ceļu un ielu kvalitātes
uzlabošanu;
3.nodrošināsim bezmaksas konsultācijas jaunu uzņēmumu dibināšanā;
4.izstrādāsim novada prioritāro projektu un darbu sarakstu;
5.aizstāvēsim novada, uzņēmēju un zemnieku intereses Ministru kabinetā, Saeimā un ministrijās;
6.uzlabosim sadarbību ar novada uzņēmējiem un zemniekiem;
7.atjaunosim novada labāko uzņēmēju godināšanas tradīciju

Kandidātu saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Nodarbošanās

1.

Didzis Konuševskis

1964

Latvijas lauksaimniecības akadēmiSIA “Saldus Būve”, projektu vadīja. 1998.g. Inženieris celtnieks
tājs
Saldus novada dome, deputāts
Politiskā partija “Vienotība”, Saldus
nodaļas valdes loceklis

2.

Māris Zusts

1976

Saldus novada dome, Domes priekšLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 1999.g. Sporta skolotājs, smagat- sēdētājas neatbrīvotais vietnieks attīstības un uzņēmējdarbības jaumtājumos
lētikas treneris
Saldus sporta Skola, directors
Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
Politiskā partija “Vienotība”, Saldus
2004.g. Izglītības darba vadība
nodaļas vadītājs
SIA “Urbanhouse”,
valdes priekšsēdētājs

3.

Inta Vanaga

1964

Liepājas Universitāte. 2012.g. SociāSaldus novada pašvaldības aģentūra,
lais darbs
“Sociālais dienests” sociālā darbiniece

4.

Dzintars Rupeiks

1971

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 1993.g. Sporta pedagoģija

Saldus novada dome, deputāts
Partijas “Vienotība”, Saldus nodaļas
valdes loceklis
SIA “Oposums”, valdes loceklis
Biedrība “Saldus Dzīvnieku patversme”, valdes priekšēdētājs

5.

Gunta Kronberga

1955

Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2007.g. pirmskolas izglītības skolotāja

Saldus novada dome, deputāte
Saldus bērnu un jaunatnes centrs,
pulciņa vadītāja

6.

Natālija Balode

1961

Liepājas Pedagoģijas augstskola.
1998.g. izglītības darba vadība

Saldus 2.vidusskola ,
direktore

7.

Kristīna Grosmane

1971

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija . 2009.g. Uzņemuma un
iestādes vadītājs
Latvijas Universitāte. 2011.g. Sabiedrības vadība

Zaņas pagasta pārvalde,
vadītāja
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8.

Mārtiņš Kazradzis

1977

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2000.g. Pārtikas tehnologs

9.

Marika Lange

1958

Liepājas Pedagoģiskais institūts.
VAS “Latvijas Pasts”, Pasta pakal1989.g. Pirmskolas pedagoģijas un psi- pojumu nodrošināšanas departments,
holoģijas pasniedzējs
Kurzemes reģiona vadītāja

10.

Māris Vārna

1954

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 1977.g. Inženieris - mehāniķis

11.

Vineta Vovere

1964

Liepājas pedagoģiskais institūts.
Saldus 2.vidusskola, direktores viet1986.g. pamatskolas skolotāja
niece
Izglītības kvalitātes valsts dienests,
skolu kvalitātes vērtēšanas eksperte

12.

Gatis Baumanis

1982

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēSaldus pamatskola, sporta skolotājs
mija. 2007.g. Sporta skolotājs, džudo
Saldus novada pašvaldības Striķu
treneris
pamatskola, sporta skolotājs
Biedrība “Džudo klubs Lido – Saldus”, valdes priekšsēdētājs
Latvijas Sarkanais krusts, Saldus komitejas valdes loceklis

13.

Agrita Pilibaite

1968

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vaz/s “Ziņģes”, grāmatvede
dības augstskola. 2006.g. Uzņēmumu
Ezeres kultūrvēstures un novadun iestāžu vadītāja
pētniecības materiālu krātuve “Muitas
nams”, krājuma speciāliste

14.

Aivars Bierands

1965

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 1995.g. Agronoms

15.

Ivars Atteka

1961

Rīgas
Politehniskais
1985.g.
Radiotehnika

16.

Vita Vītola

1967

Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
Saldus novada pašvaldības Saldus
2000.g. Pirmsskolas, sākumskolas sko- pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
lotājs
“Graudiņš”, vadītāja

17.

Vilnis Bents

1978

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. 2003.g. ugunsdrošības in- dienests, Kurzemes reģiona brigādes
Saldus daļa, komandieris
spectors
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. 2010.g. futbola treneris

18.

Daina Zandberga

1963

Latvijas universitāte. 1988.g. angļu
Saldus novada pašvaldības Striķu
valodas skolotājs, audzināšanas darba pamatskola,direktore
metodiķis

19.

Mārtiņš Lagzdons

1985

Saldus novada pašvaldības Kursīšu
Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2007.g.Ttūrisma nozares uzņēmuma va- pagasta bibliotēka - informācijas centrs,
vadītājs
dītājs
Latvijas Universitāte. 2009.g. Sistēmbibliotekārs

20.

Kārlis Sergejevs

1942

institūts.

Saldus vakara vidusskola. 1965.g.

SIA “Saldalus”, grāmatvedis
SIA “GRP”, prokūrists
IK “Roņuks”, grāmatvedis

SIA “Laktro”, darbinieks

Saldus novada dome, deptāts
SIA “Alejas A.B.”, valdes loceklis
SIA “Dr. Attekas privātprakse”, jurists
Saldus novada pašvaldības Druvas
vidusskola, skolotājs

Saldus pilsētas pensionāru biedrība,
valdes priekšsēdētājs

NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!”-”TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI /LNNK”
Priekšvēlēšanu programma:
SALDUS – NOVADS, KUR IKVIENS VAR JUSTIES LABI
Mēs rūpēsimies par Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Nīgrandes, Novadnieku, Rubas, Saldus pagasta, Šķēdes, Vadakstes,
Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Saldus pilsētas iedzīvotāju interesēm un veicināsim Saldus novada atpazīstamības un pievilcības veicināšanu Latvijā
un Eiropā!
Mēs strādāsim godīgi un rūpīgi, ikdienā nodrošinot latvisku un ģimenisku vērtību pārmantošanu, saglabāšanu un veidošanu!
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Mēs liksim kopā visu paaudžu spēku – vecvecāku viedumu un pieredzi, vecāku profesionalitāti, jauniešu degsmi un atvērtību, lai sasniegtu
mūsu mērķi – izveidot Saldus novadu par novadu, kur ikviens varēs
justies labi!
ATTĪSTĪBA UN INFRASTRKTŪRA
Pārstāvēsim gan pagastu, gan pilsētas iedzīvotāju intereses.
Saglabāsim katra pagasta un pilsētas identitāti, attīstot katras teritorijas īpašos resursus. Piesaistīsim ārējo finansējumu infrastruktūras, īpaši
ceļu, sakārtošanai, ēku siltināšanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Atbalstīsim vienlīdzības principus projektu pieteikšanā, ievērojot

VĒLĒŠANAS
visu teritoriju līdzsvarotu attīstību. Sakārtosim dzīvojamo masīvu iekšpagalmus un izveidosim aktīvas atpūtas laukumus visu vecumu iedzīvotājiem.
Veicināsim ēku apsaimniekošanas nodošanu dzīvokļu īpašnieku ziņā.
Piesaistīsim investorus daudzdzīvokļu māju būvniecībai Saldus pilsētā.
Palielināsim pašvaldības projektu fonda pieejamā finansējuma apjomu un izveidosim „NVO māju”. Veicināsim atbalstu mazajiem zemniekiem, kuriem lauku platības ir līdz 50 ha, kā arī vidējiem zemniekiem,
kuriem lauku platības ir 100-120 ha.
PĀRVALDE
Izveidosim Jaunauces un Šķēdes pagastu pārvaldes, kā arī Saldus
pilsētas pārvaldi. Publicēsim novada domes sēžu video ierakstus pašvaldības mājaslapā.
Izveidosim pašvaldības „karsto telefonu”.
Rīkosim novada vadības tikšanās ar iedzīvotājiem vismaz divas reizes gadā. Paplašināsim un paātrināsim informācijas apmaiņu starp pašvaldības institūcijām.
Rīkosim regulāras apmācības un pieredzes apmaiņas pārvalžu speciālistiem.
Veidosim pārskatāmu un sabalansētu pašvaldības budžetu, ņemot
vērā visa novada vajadzības.
IZGLĪTĪBA UN JAUNATNE
Nodrošināsim bērnudārza grupu pieejamību katrā pagastā. Saglabāsim esošās skolas.
Ja būs sabiedrības un vecāku pieprasījums, būsim par Kurzemītes
pamatskolas atjaunošanu. Nodrošināsim karjeras konsultanta, sociālā
pedagoga un logopēda pieejamību katrā izglītības iestādē.
Paplašināsim iespējas jauniešiem iegūt arodu mācoties jau pamatskolās. Rūpēsimies par interešu un neformālās izglītības pieejamību visa
novada teritorijā. Segsim izglītības iestāžu speciālistu kvalifikācijas celšanas izdevumus.
Izveidosim Saldus mākslas un mūzikas vidusskolas.

Atbalstīsim darbu ar jaunatni visā novada teritorijā, veidosim jauniešu centrus un palielināsim pašvaldības finansējumu darbam ar jaunatni.
Izstrādāsim daudzveidīgu vasaras nometņu programmu.
Izstrādāsim nodarbinātības programmu jauniešiem vasaras brīvlaikā.
SOCIĀLĀ SFĒRA UN VESELĪBA
Nodibināsim mūža pensiju novada vientuļajiem pensionāriem par
īpašiem nopelniem. Izveidosim pagaidu mītni, krīzes centru un uzticības
tālruņa pakalpojumu.
Uzlabosim vides un pakalpojumu pieejamību pašvaldības ēkās.
Atbalstīsim doktorātu, ģimenes ārstu prakšu/feldšeru punktu uzturēšanu visos pagastos un pilsētā. Nodrošināsim iedzīvotājiem veselības
aprūpes pakalpojumu saņemšanu pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.
Sekmēsim dažādu ārstu - speciālistu pieejamību.
Nepieļausim tālāku medicīnas pakalpojumu klāsta samazināšanu
Saldus medicīnas centrā. Nodrošināsim pediatra un vecmātes (ginekologa) pakalpojumu pieejamību katru dienu Saldus medicīnas centra dienas
stacionāra.
Turpināsim atbalstīt pensionāru dienas centru un ģimenes atbalsta
dienas centru.
KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMS
Izmatosim novada vērtības un radīsim novada tēlu kā tūristiem interesantu galamērķi. Attīstīsim dabas tūrismu, turpinot darbu dažādu
maršrutu izstrādē.
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību visā novadā. Atbalstīsim
muzeju un novadpētniecības darbību. Sakopsim vēstures un kultūras
pieminekļus.
Rekonstruēsim Saldus kultūras centra ēku un Kalnsētas parka estrādi. Pārvietosim Saldus pilsētas bibliotēku pašvaldības telpās.
Attīstīsim bibliotekāro pakalpojumu – preses izdevumu un grāmatu
piegādi iedzīvotājiem uz mājām.
Novada nozīmes kultūras pasākumus organizēsim arī pagastu teritorijās.

Kandidātu saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Nodarbošanās

1.

Uģis Feldmanis

1947

Latvijas universitāte. 1978.g.
Vēsturnieks, vēstures skolotājs

Saldus novada dome, deputāts

2.

Inna Kislina

1966

Latvijas Universitāte. 1988.g.
Ekonomists-plānotājs

Saldus novada pašvaldība,
personāla un kvalitātes vadītāja

3.

Roberts Sipenieks

1988

Latvijas universitāte. 2010.g.
Vēsturnieks

Saldus 2.vidusskola,
vēstures skolotājs

4.

Jānis Pērkons

1966

Ezeres vidusskola. 1983.g.
vispārējā vidējā izglītība

SIA “V.Gaušis”,
operators

5.

Ināra Atteka

1960

Rīgas Medicīnas institūts. 1983.g.
ārsts pediatrs

SIA “Dr.Attekas privātprakse”,
radiologs diagnosts

6.

Valda Upeniece

.1957

Liepājas arodvidusskola. 1977.g.
pavārs-kulinārs

Zemnieku saimniecība “Ģinas”,
īpašniece

7.

Toms Cālītis

1990

Saldus 2.vidusskola. 2009.g.
vispārējā vidējā izglītība

students

8.

Ziedonis Rīve

1992

Saldus 2.vidusskola. 2011.g.
vispārējā vidējā izglītība

students

9.

Sandis Gedominskis

1991

Saldus pilsētas ģimnāzija.2010.g.
vispārējā vidējā izglītība

10.

Ainis Lapšāns

1953

11.

Andris Dzimtais

1949

Priekuļu lauksaimniecības tehnikums.
1976.g. Tehniķis-mehāniķis
Rīgas Medicīnas institūts.1974.g.
Ārsts-pediatrs

Zaņas pagasta pārvalde,
sporta darba organizators, jaunatnes
lietu koordinators
Zemnieku saimniecība “Irbes”,
īpašnieks
SIA “Saldus medicīnas centrs”,
ārsts traumatologs
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12.

Ilzīte Bulava

1964

Saldus pirmsskolas izglītības iestāde
Liepājas pedagoģijas akadēmija. 2005.g.
“Pasaciņa” ,vadītāja
sociālais pedagogs
Liepājas pedagoģijas akadēmija 2007.g.
pedagoģijas maģistrs
RPIVA 2010.g. pirmsskolas izglītības
skolotāja

13.

Inga Griķe

1974

Rīgas 1.medicīnas koledža. 1997.g.
medmāsa

14.

Agnese Stepānova

1992

Saldus 2.vidusskola. 2011.g.
vispārējā vidējā izglītība

E.Gulbja Laboratorija,
medicīnas māsa
Saldus 2.vidusskola,
apkopēja

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Priekšvēlēšanu programma:
Pirms 100 gadiem KĀRLIS ULMANIS rakstīja:
„Kādi ļaudis mums ir vajadzīgi? Ļaudis nenopērkami.
Ļaudis stingri pret bagātības kārdinājumiem. Ļaudis godīgi kā mazās, tā lielās lietās.
Ļaudis, kuru centieni sniedzas pāri pašlabuma meklēšanas robežām.
Ļaudis vīrišķīgi darbā, nenogurstoši nesekmēs.
Ļaudis, kurus nevada divējādas tikumības- viena privātā dzīvē, otra
atklātā dzīvē. Ļaudis pilsoņi, kuriem sabiedrības labums augstāk par
pašu interesēm stāv.
Ļaudis atturīgi, tas ir ļaudis, kuri savus ceļus neloka šolaiku Baala alkohola priekšā. Īsiem vārdiem sakot - mums vairāk vajadzīgi ļaudis,
nekā statūti un instrukcijas”.
MĒS TICAM, ka par mūsu programmas atbalstītājiem kļūs ļaudis,
kuri gatavi kopīgi strādāt, lai lielākā daļa iedzīvotāju dzīvi Saldus novadā sauktu par reālu, jēgpilnu, dinamisku un interesantu!
MŪSU PAMATPRINCIPI
Izglītoti, kulturāli, veseli un darbaspējīgi cilvēki un stipras ģimenes
kā novada attīstības pamats. Patriotisma un nacionālās pašapziņas vairošana bērnos un pieaugušajos.
Atklāta un atbildīga politika, informējot un iesaistot novada iedzīvotājus lēmumu izstrādē un pieņemšanā.
Visas novada teritorijas līdzsvarota attīstība, ievērojot pilsētas un
katra pagasta aktuālās vajadzības. Novada domes 17 deputātu darbība
vienotā komandā!
Novada administrācijas un pagastu pārvalžu darbības caurspīdīgums,
samazinot iekšējo birokrātiju un veicinot sadarbību starp dažādu jomu
speciālistiem.
Aktuālu problēmu risināšana sadarbībā ar partijas pārstāvjiem valsts
pārvaldē.
GALVENIE VEICAMIE DARBI
Izstrādāt un īstenot uzņēmējdarbības veicināšanas programmu, ietverot tajā pašvaldībai piederošo īpašumu apzināšanu, bezīpašnieku zemju
un ēku reģistra sakārtošanu un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri vēlas
uzsākt savu biznesu mūsu novadā.
Sadarbībā ar lauksaimnieku organizācijām veicināt novada zemnieku un zemes īpašnieku pieredzes apmaiņu, izglītošanu un kooperatīvu
veidošanu.
Izstrādāt pašvaldības ceļu un pilsētas ielu sakārtošanas plānu, kuru
īstenot neatlaidīgi un precīzi, katru gadu salabojot noteikto km posmu
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laukos un pilsētā.
Veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību dibināšanu,
lai efektīvākajā veidā nodrošinātu mājokļu sakārtošanu gan lauku ciematos, gan pilsētā.
Veikt pašvaldības ēku energoauditu un izstrādāt ēku siltināšanas plānu.
Atbalstīt sociālās palīdzības politiku, kas būtu vērsta uz palīdzību
krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem un mazinātu ilgstošu pabalstu
izmaksu.
Veicināt sociālajai atstumtībai pakļauto cilvēku grupu (invalīdu, represēto, vientuļo pensionāru u.c.) integrēšanu sabiedrībā.
Nodrošināt vienādi kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, pamatizglītību,
vidējo izglītību un interešu izglītību visiem mūsu novada bērniem.
Izveidot novada studentu datu bāzi un paplašināt novada studentu
stipendiju fonda darbību, rosinot jauniešus pēc izglītības iegūšanas atgriezties dzimtajā pusē.
Paplašināt dažādu vasaras nometņu rīkošanu sava novada un lielpilsētu bērniem un jauniešiem, tādējādi popularizējot novada vārdu visā
Latvijā.
Izstrādāt Saldus Mākslas un mūzikas skolas attīstības plānu, lai jaunuzceltā ēka kļūtu par ievērojamu mūžizglītības un kultūras centru Kurzemes reģionā.
Atbalstīt daudzveidīgus kultūras un sporta pasākumus visu paaudžu
iedzīvotājiem, aktīvi sadarbojoties ar vietējām biedrībām un neformālajām interešu grupām.
Meklēt iespējas Saldus Kultūras centra rekonstrukcijas projektam.
Nodrošināt pašvaldības policijas darbu ne tikai pilsētā, bet novada
pagastos.
Savlaicīgi meklēt risinājumus vides aizsardzības, gaisa kvalitātes un
atkritumu apsaimniekošanas problēmām, popularizējot sabiedrībā videi
draudzīgu rīcību.
Nepieļaut militāru objektu izveidi novada teritorijā, aizstāvot iedzīvotāju un zemes īpašnieku intereses.
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJU
Izvērtēt un pilnveidot pašvaldības administrācijas struktūru un darbību, pakāpeniski ieviešot uzlabotu pārvaldes modeli.
Veicināt konsultatīvās padomes izveidi katrā pagastā un pilsētā.
Regulāri sagatavot un izplatīt iedzīvotājiem vienkāršu, viegli uztveramu un saprotamu informāciju par pašvaldības darbu un budžeta
izpildi.
TURPINĀJUMS SEKOS ... PROTAMS, JA IEVĒLĒSIET ...
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Kandidātu saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Nodarbošanās

1.

Ilze Kļava

1967

2.

Viktors Drukovskis

1960

LLU (LLA). 1984.g. Veterinārārsts

Saldus novada dome, deputāts
Saldus novada pašvaldība, Novada
domes priekšsēdētājas neatbrīvotais vietnieks
Kurzemes plānošanas reģiona pasažieru pārvadājumu dotācijas komisija, loceklis
Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība, biedrs

3.

Aivars Kaņeps

1962

Biznesa vadības koledža. 2009.g.
Biroja administrators

Saldus novada pašvaldība, Izglītības,
sociālā un kultūras departamenta direktors
Saldus novada dome, deputāts
Saldus M.Lutera evaņģēliski luteriskā
draudze, Draudzes priekšnieks
Biedrība ,,Lutriņu Mežrozīte’’ , valdes
loceklis

4.

Marita Spundiņa

1959

SIA “Saldus Druva”, valdes priekšsēLatvijas Lauksaimniecības akadēmija (LLU). 1983.g. Inženieris, zemes dētāja
Lauksaimniecības
Statūtsabiedrību
ierīkotājs
Grāmatvedības un finanšu koledža. Asociācijas revīzijas komisija, priekšsēdētāja
2005.g. Grāmatvede
“Saldus rotari” klubs, biedre
Liepājas Pedagoģiskā akadēmija.,
2008.g.

5.

Raimonds Gusts

1965

Kazdangas Lauksaimniecības tehnikums. 1984.g. Mehāniķis

6.

Reinis Doniņš

1968

7.

Māris Mednis

1982

Saldus 2.vidusskola. 2001.g. reklāLPKS „Ošenieku grauds” , valdes
mas aģents
priekšsēdētājs
Z/S „Lapenieki” , pārvaldnieks
“Jaunlutriņu attīstības biedrība”, valdes
priekšsēdētājs

8.

Daina Prūsāne

1955

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. 1980.g. Agronoms

9.

Dainis Kreicbergs

1983

Valsts Kandavas lauksaimniecības
Z/S „Andulaiši” , mežizstrādes meistehnikums. 2003.g.
tars
Mehāniķis, remontatslēdznieks
Biedrība „Vienoti Zvārdei”, biedrs
Biedrība „Mētrāji”, biedrs

10.

Inese Pērkone

1976

SIA „Agrochema Latvia”, tirdzniecības
Valsts Saulaines lauksaimniecības
aģente
tehnikums. 1995.g. Agronome
Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2006.g. Sociālās palīdzības organizatore

Druvas vidusskola, direktora vietniece
Latvijas Universitāte. 1990.g.
Saldus novada dome, deputāte
Matemātiķis, pasniedzējs
Biedrība “Latvijas Mazpulki”, padoRPIVA. 1997.g. Pedagoģijas maģismes priekšsēdētāja
tra grāds skolvadībā
Latvijas Jaunatnes padome, viceprezidente
Jaunlutriņu attīstības biedrība, valdes
locekle
Saldus rajona attīstības biedrība, valdes
locekle
Centriskā partija Latvijas Zemnieku
savienība, Saldus nodaļas vadītāja

Saldus 1.vidusskola. 1986.g.

Z/S “Ezermaļi”, īpašnieks
SIA Mežsaimnieks RD , īpašnieks
Biedrība “Saldus meža īpašnieku apvienība”, valdes loceklis

Z/S Rubeņi, īpašniece
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11.

Irēna Brinteniece

1958

Valsts probācijas dienests, Saldus teriKultūras koledža. 1978.g. Masu patoriālās struktūrvienības vadītāja
sākumu režisors
Caritas Saldus biedrība, valdes locekle
Augstskola “Attīstība”. 2003.g. SoSaldus Romas katoļu draudze, svētdieciālais darbinieks/sociālais pedagogs
Liepājas Universitāte. 2007.g. Ma- nas skolas vadītāja
ģistra grāds sociālajā pedagoģijā

12.

Jānis Vaļko

1976

Skrundas arodskola. 1994.g. Pavārs,
SIA “IunA Gultņi”, Tirdzniecības mekonditors
nedžeris
Saldus vakara vidusskola. 1999.g.

13.
14.

Jurģis Zālītis

1993

Maija Šulce

1944

Latvijas Lauksaimniecības akadēmiNovadnieku pagasta pārvalde, kultūras
ja. 1968.g. Agronome
darba organizatore
Biedrība „ Novadnieku attīstībai”, valdes locekle

15.

Aira Pipara

1979

Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2004.g. Pamatskolas skolotāja
Latvijas Universitāte. 2007.g. Vidējās izglītības informātikas skolotāja
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2009.g. Profesionālais maģistra
grāds projektu vadībā

16.

Modris Žentiņš

1967

z/s “Rukmāri”, īpašnieks
Saldus 1. Vidusskola. 1985.g. AtBiedrība „Virāža- Z”, valdes priekšsēslēdznieks
Pieaugušo apmācības centrs. 2002.g. dētājs
Darba aizsardzības speciālists

17.

Dina Švīpiņa

1959

Liepājas Pedagoģiskais institūts.
Saldus 1.vidusskola, skolotāja
1982.g. Latviešu valodas un literatūras
Saldus novada pašvaldība, novada latskolotāja
viešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

18.

Lilita Ukavica

1962

Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
Saldus pirmsskolas izglītības iestāde
2000.g. Pirmsskolas un sākumskolas „Sienāzītis” , vadītāja
skolotājs

19.

Mārtiņš Zemītis

1981

Kalnu vidusskola. 2012.g.

Druvas vidusskola. 1999.g.

Students

Rubas pamatskola, direktora vietniece
SIA “AiDaRa”, valdes priekšsēdētāja

SIA „Jānis Roze” grāmatnīca, pārdevējs
Kora „SALDAVA” biedrība, priekšsēdētājs

LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
Priekšvēlēšanu programma
Par sava darba galvenajiem uzdevumiem uzskatām Saldus novada ekonomiski attīstītas, sociāli taisnīgas vides veidošanu visā novada
teritorijā. Veicināsim mazo lauku centru saglabāšanu. Maksimāli atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu attīstību gan laukos, gan pilsētā, jo tie
ir galvenie darba vietu nodrošinātāji.
Mēs piedalāmies Saldus novada vēlēšanās ar Latvijas sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas pamatnostādnēm un uzskatām, ka mūsu
pienākums ir veicināt atgriezties Saldus novadā cilvēkus, nepieļaut lauku centru iznīcību, rast Saldus novada ļaudīm pieklājīgi algotu darbu
nevis rīt un kaut kur, bet šodien un šeit!
Iestāsimies par atsevišķas pārvaldes nepieciešamību katrā Saldus pagasta teritorijā un Saldus pilsētā. Iestājamies par decentralizētu pašvaldības pārvaldes modeli, tādā veidā uzticot katrā pagastā pašiem noteikt
priorotāri risināmos saimnieciskos jautājumus.
Uzskatām, ka Zvārdes pagasta ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju
skaita pieaugumu var nodrošināt tikai privāto zemju īpašnieki. Atbalstīsim zvārdenieku centienus panākt sprādzienbīstamu priekšmetu neitralizāciju bez zemes īpašnieku īpašumtiesību maiņas.
Saldus novada attīstībā vadīsimies pēc izstrādātiem attīstības plāniem un projektiem, vēlreiz izvērtējot to efektivitāti un lietderību. Turpi-
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nāsim realizēt pilsētas un pagastu attīstības un infrastruktūras investīciju
projektus, piesaistot ES fondu līdzekļus. Jaunu uzņēmumu un ražotņu
veidošanai attīstīsim industriālos parkus, piesaistot investīcijas infrastruktūru attīstībai.
Veidosim sabalansētu novada budžetu, tajā pat laikā, vērā ņemot katra patstāvīgās teritoriālās vienības vēlmes un vajadzības.
Paredzēsim finansējumu Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai un uzturēšanai. Iestāsimies par ceļu fonda līdzekļu palielinājumu pašvaldības budžetā.
Turpināsim finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un siltināšanas projektus. Atbalstīsim
privāto iniciatīvu efektīvākai daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanai.
Aicināsim uzņēmējus uz sadarbību privātā partnerībā jaunu dzīvojamo
māju celtniecībā.
Izveidosim izglītības iegūšanas koncepciju, mazinot konkurenci
starp novada skolām. Paredzēsim pirmsskolas, sākumskolas un pamatizglītības iegūšanu pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Lai saglabātu mazās
lauku skolas, piedāvāsim tās dotēt no pašvaldības budžeta, vienlaicīgi
samazinot transporta izmaksas.
Lielāku vērību pievērsīsim Saldus profesionālās vidusskolas attīstībai un tās centieniem audzēkņus piesaistīt arī no citiem novadiem un
reģioniem.
Saglabāsim un pilnveidosim speciālās izglītības ieguves iespējām
atbilstošu vidi. Iestāsimies par speciālo pirmsskolas un pamatizglītības
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iestāžu saglabāšanu un Valsts finansējumu.
Pilnveidosim sociālo palīdzību veidus un sociālo pakalpojumu klāstu, palielinot atbalstu pensionāriem, invalīdiem un ģimenēm ar bērniem.
Nodrošināsim apkures, bērnu un skolēnu ēdināšanas, veselības aprūpes
u.c pabalstus.
Nodrošināsim bērnu tiesību aizsardzību, veselīgu dzīvesveidu un
aizsardzību pret vardarbību. Veicināsim sadarbību kārtības un drošības
jautājumos ar Valsts policiju, ugunsdrošības un glābšanas dienestu un
Zemessardzi.
Projektu ietvaros turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un
nevalstisko organizāciju pasākumus. Nodrošināsim bibliotēku, klubu,

sporta zāļu un interešu kopu darbību. Veicināsim saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
un popularizēšanu. Atbalstīsim Saldus kultūras centra un stadiona rekonstrukcijas projektu realizāciju. Uzlabosim sadarbību ar Sporta veida
Federācijām materiāli tehnisko bāzu un šo sporta veidu attīstībā.
Veicināsim novada iedzīvotāju līdzdalību novadam aktuālu un svarīgu jautājumu izlemšanā, rosinot iedzīvotāju aptaujas un iesaistot publiskās apspriedēs.
Taisnīgi un godprātīgi strādāsim Tavā labā!

Kandidātu saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Nodarbošanās

1.

Aidis Herings

1958

2.

Valdis Dīriņš

1968

3.

Aleksandrs Ceļapīters

1949

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija.
1973.g. Automobīļu transporta ekspluatācijas specialitāte

Saldus novada domes
deputāts

4.

Gunita Dumpe

1964

Kazdangas
sovhoztehnikums.
1983.g.
Zootehnikas specialitāte

SIA Lutriņi
valdes priekšsēdētāja

5.

Ojārs Ābelnieks

1952

Rīgas Tehniskā universitāte. 2006.g.
AS “Sadales tīkli” Rietumu reģioInženierzinātņu bakalaura grāds na ekspluatācijas daļas Saldus nodaļa
elektrozinātnē
Nodaļas vadītājs

6.

Andris Ceļapīters

1972

A/S SEB banka
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēvecākais klientu apkalpošas spemija.
ciālists
1994.g. pedagoga specialitāte
Latvijas Universitāte. 2002.g.
Ekonomista kvalifikācija

7.

Gita Otto

1957

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija.
1983.g. Sabiedriskās ēdināšanas inženieris- tennologs
Latvijas lauksaimniecības Universitāte
2011.g. Veselības Zinātņu maģistrs
uzturzinātnē

8.

Arvīds Kinstlers

1959

Brocēnu novada Gaiķu pamatskoV.Lāča Liepājas Valsts pedagoģisla
kais institūts. 1981.g.
skolotājs
Matemātikas specialitāte
Liepājas Pedagoģijas akadēmija.
2004.g. maģistra grāds pedagoģijā

9.

Vaira Meijere

1955

Saldus speciālā pirmskolas izglītīLiepājas pedagoģiskā augstskola.
1994.g. Pirmskolas un speciālās skolas bas iestāde “Cerībiņa”
vadītāja
skolotājs, logopēds
Nodibinājums Bērnu attīstības
Liepājas pedagoģijas akadēmija.
2001. Izglītības zinātņu maģistra grāds centrs “Saulīte” valdes locekle
pedagoģijas teorijā un vēsturē

10.

Andrejs Rubins

1961

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola. 2002.g.
Uzņēmuma vadītāja kvalifikācija
Latvijas Universitāte. 1994.g.
Tiesību zinātņu specialitāte

Aizupes meža tehnikums. 1982.g.
Tehniķis tehnologs

Saldus novada dome
priekšsēdētājas vietnieks
Saldus novada domes deputāts
Saldus novada pašvaldība
Administratīvā departamenta direktos
Saldus novada domes deputāts

Saldus profesionālā vidusskola
skolotāja

SIA FMM
Valdes loceklis
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11.

Anita Ieriķe

1959

Saldus 1.vidusskola
Liepājas
pedagoģijas
angļu valdodas skolotāja un strapinstitūts.1983.g.
Pirmskolas izglītības metodiķis un tautisko izglītības programmu projektu koordinators
psiholoģijas pasniedzējs
Latijas valsts universitāte. 1999.g.
Angļu valodas skolotājs

12.

Valda Viļuma

1958

Latvijas
Lauksaimniecības
Saldus novada pašvaldība Zirņu
akadēmija.1980.g. Lauksaimniecības pagasta pārvalde
grāmatvedības specialitāte
nekustamā īpašuma speciāliste

13.

Daila Medne

1959

Rīgas Kultūras un izglītības darbiSaldus novada pašvaldības Apvienieku tehnikums. 1982.g. Kultūras un notā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta
izglītības darba specialitāte
pārvalde kultūras darba koordinatore

14.

Pēteris Griķis

1943

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija.
1971.g.
Inženieris tehnologs kokapstrādē

15.

Ilze Vecumniece

1970

Latvijas Lauksaimniecības univerLatvijas Ģeotelpiskā informācijas
sitāte
aģentūra
1995.g. Zemes ierīcības inženiere
kartogrāfijas inženieris-eksperts

16.

Ivars Lediņš

1939

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija. 1962.g. Inženieris -mehāniķis

SIA ZAT
iekārtu inženieris

17.

Imants Krūmiņš

1963

Rīgas profesionāli tehniskās vidusskola
Nr.22. 1981.g. elektrogāzes metinātāja specialitāte

SIA “Kols”
Valdes priekšsēdētājs

18.

Jānis Spundiņš

1988

Latvijas Lauksaimniecības univerSIA ERGO E.B.F.
sitāte. 2011.g. Iņženierzinātņu bakalura
konstruktors-metināšanas inženiegrāds mašīnzinātnē
ris

19.

Modris Mauliņš

1955

Latvijas Lauksaimniecības akadēmiValsts vides dienesta Liepājs reja. 1979.g.
ģionāls vides pārvalde Inspektors
Inženiera mehāniķa kvalifikācija
Saldus un Brocēnu novadiem

Pensionārs

REFORMU PARTIJAS SALDUS NODAĻAS
Priekšvēlēšanu programma
Galvenie uzdevumi Saldus novada pašvaldībai
1) novada straujākas ekonomiskās izaugsmes un uz preču eksportu
vērstas saimnieciskās darbības veicināšana;
2) novada pagastu un Saldus pilsētas līdzsvarotas attīstības nodrošināšana;
3) izglītības iestāžu tīkla sakārtošana;
4) labāka pārvaldība;
5) veselības aprūpes pieejamība;
Pašvaldības uzdevumi ekonomikā:
1) sekmēt ražošanas un pārstrādes kooperatīvu veidošanu novadā
preču realizācijai ārvalstīs;
2) veicināt novada lauku teritoriju attīstību un apdzīvotību, popularizējot videi draudzīgu dzīves veidu un lauku tūrismu, orientējot vidējos
un mazos zemniekus eksportam paredzētas lauksaimniecības produkcijas un preču ražošanā;
3) stimulēt darbaspējīgo personu un viņu ģimeņu atgriešanos novadā, radot labvēlīgus apstākļus;
4) sadarboties ar tuvākām pašvaldībām, lai izveidotu biznesa parkus,
industriālās teritorijas un sociālo infrastruktūru;
5) ar mērķtiecīgu rīcību piesaistīt ES struktūrfondu, valsts un uzņēmēju investīcijas novada ekonomiskai un sociālai attīstībai;
6) nodrošināt sabiedriskā transporta maršrutu racionālu koordinēšanu un plānošanu;
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Pašvaldības uzdevumi izglītībā:
1) izveidot ilgtspējīgu, novada ekonomiskajām, sociālajām vajadzībām un iespējām atbilstošu izglītības iestāžu tīklu, lai:
nodrošinātu pirmskolu un sākumskolu pieejamību tuvu dzīvesvietai;
paaugstinātu vidējās izglītības konkurētspēju, samazinot skolēnu aizplūšanu no novada; nodrošinātu visiem skolēniem vienlīdzīgas iespējas
iegūt kvalitatīvu vispārējo un interešu izglītību; nodrošinātu izglītības
iestādes ar mūsdienīgu infrastruktūru un vienlīdzīgu sociālo atbalstu
transportam, ēdināšanai un mācību līdzekļu pieejamībai.
2) nodrošināt plašākas jauno vecāku apmācības iespējas un bērnu attīstības programmas jau no bērnu piedzimšanas;
3) ieguldīt lielākus resursus novada talantīgo skolēnu attīstībā, viņu
konkurētspējas paaugstināšanā un piesaistīšanā Saldus novadam;
4) nodrošināt saikni starp darba devēju un arodizglītības iestādi, sagatavojot speciālistus konkrētiem uzņēmumiem;
5) pārveidot mazās skolas par daudzfunkcionāliem mūžizglītības
centriem, apvienojot kultūras un sociālās funkcijas, lai novērstu to pilnīgu slēgšanu.
Labāka pārvaldība:
1) sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, panākot atklātību pašvaldības darbā un caurspīdību lēmumu pieņemšanā, nodrošinot iespēju ikvienam iedzīvotājam sekot līdzi novada domes sēdēm ar interneta
tiešraides starpniecību. Pašvaldībā jānodrošina atklātie balsojumi visos
jautājumos;
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2) interešu konflikta situāciju risku novēršanai ir jāīsteno pašvaldības
lēmējvaras un izpildvaras nodalīšana;
3) vienas pieturas punkta pašvaldības pakalpojumu sistēmas izveide
un e-pakalpojuma pilnveidošana;
4) veikt pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldes reformu, lai nodrošinātu profesionālu, mērķtiecīgu un efektīvu pašvaldības uzņēmumu
pārvaldību, samazinātu to pārvaldīšanas un sniegto pakalpojumu izmaksas;
5) pašvaldībai pārskatāmā formā jāpublicē precīzs budžeta atšifrējums un tā analīze;
6) efektīvas un praktiskas novada pašvaldības pārvaldes izveide, deleģējot nevalstiskajām organizācijām funkcijas (kultūra, sports, sociālā

palīdzība, darbs ar jaunatni u.c.), kuras tās varētu pildīt labāk un efektīvāk, iesaistot iedzīvotājus un piesaistot ES finansējumu;
7) sociāliem pakalpojumiem jābūt vērstiem uz to, lai palīdzētu iedzīvotājiem integrēties darba vidē;
8) veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai panākt SIA „Saldus
medicīnas centra” sniegto pakalpojumu apjoma palielināšanu, piesaistot
speciālistus, cenšoties tos nodrošināt ar dienesta dzīvokļiem. Sadarbībā
ar Brocēnu novada pašvaldību panākt daudzfunkcionālas slimnīcas atjaunošanu Saldū;
9) nodrošināt, lai iedzīvotāji savās dzīves vietā justos droši un pasargāti.

Kandidātu saraksts
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Nodarbošanās

1.

Sergejs Beļkevičs

1960

Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts. 1983.g. Matemātikas skolotājs

Druvas vidusskola,
direktors

2.

Māris Bobkovs

1980

Rīgas Tehniskā Universitāte. 2001.g.
Uzņēmējdarbības loģistikas speciālista
kvalifikācija

SIA “Prodata”,
valdes loceklis

3.

Inta Briede

1964

4.

Māra Ozola

1956

Rīgas Medicīnas institūts. 1980.g. Pediatrija

Māras Ozolas ģimenes ārsta prakse,
ārsts

5.

Jānis Kleins

1976

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 1998.g. Sabiedrisko zinātņu bakalaura grāds ekonomikā Tiesību zinību
specialitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2001.g. Sabiedrisko zinātņu maģistra grāds ekonomikā Finanses un kredīts
specialitāte

ZS Ķiveļi,
īpašnieks, vadītājs

6.

Aivars Saračinskis

1970

Kandavas sovhoztehnikums. 1989.g.
Tehniķis mehāniķis

SIA Aiveta,
valdes priekšsēdētājs

7.

Armands Ceimers

1977

Druvas vidusskola. 1995.g.

SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”,
veikala vadītājs

Daugavpils Universitāte. 1998.g.
Sākumskolas skolotāja

Nodarbinātības valsts aģentūra ,
Saldus filiāles vadītāja

AKTUALITĀTES

Saldū atklāj „Jets Vaccum” ražotni

7. maijā, klāt esot Norvēģijas vēstniekam Latvijā Jāns Grēvstads, „SIA Nodrplast”, SIA „Libra
Plast”, SIA „Sea Master”, SIA „Karlsberg”, SIA „Lanos” un SIA „Saldus GRP” īpašniekiem un
Saldus novada pašvaldības pārstāvjiem, svinīgi tika atklāta jaunā „Jets Vacuum” ražotne ražošanas
teritorijā Saldus pagastā, industriālajā parkā „Sandes”.
Jaunajā ražotnē no uzņēmumu teritorijā esošo ražotņu izgatavotajām detaļām kopā tiek saliktas
vakuuma sistēmas. Uzņēmums specializējas ekoloģisku, ar vakuuma sistēmām aprīkotu sanitāro
mezglu ražošanā. Tās, salīdzinājumā ar parastajām tualetēm, patērē daudz mazāk ūdens. Piemēram,
ja parasti nepieciešami apmēram 6 litri ūdens, tad, lietojot vakuuma sūkņa tehnoloģiju, tikai pus
litrs. Šāda veida tehnoloģijas tiek pieprasītas aizvien vairāk un jau plaši tiek lietotas kuģos, lidmašīnās un citur.
Uzņēmums šobrīd nodrošina vienpadsmit darba vietas, bet plāno attīstīties un palielināt darba
vietu skaitu.
Kopš „Jets Vacuum” dibināšanas 1986. gadā Norvēģijā no maza uzņēmuma izaugusi liela, starptautiska kompānija ar filiālēm un partneriem visā pasaulē. Kompānijai ir ražotnes arī Ķīnā un Korejā, Vācijā atrodas mārketinga struktūrvienība.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
AS „Jets Invest” valdes priekšsēdētājs Mr. Jan Driveklepp svinīgi pārgriež lentu
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AKTUALITĀTES
Viss plūst un mainās
Daudzi būsiet ievērojuši, Saldus Radio kļūst aizvien pamanāmāks un
pamanāmāks. Kādēļ, un pats svarīgākais, kādas pārmaiņas šajā plašsaziņu līdzdzeklī ir notikušas?
Labi zināms fakts ir tas, ka, lai uzņēmums, vai tas būtu privāts vai
valsts, neizkristu no aprites, tam nepārtraukti ir jāmainās un jāattīstās.
Kā Rainis teicis: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” Ar to Saldus Radio komanda arī nodarbojamies. Vislielākā pārmaiņa ir pilnīga programmas
maiņa. Tā kā radio darbojas jau 16 gadus, ir tikai saprotams, ka informācija un tās pasniegšanas veids, ar ko dibināšanas gadā varēja ieinteresēt
klausītājus, šobrīd vairs nešķiet saistošs.
Kā jau minēju, programma ir piedzīvojusi radikālas pārmaiņas. Tā
ir izveidota tieši Saldus novada iedzīvotājiem. Nomainījās mūzika, izmainījās ziņu formāts, parādījās interesanti raidījumi un dažnedažādas
akcijas, kurās var iesaistīties ikviens.
Un tagad nedaudz fakti: katru darba dienu Saldus Radio ēterā plkst.
13:30 ar atkārtojumu 16:30 var klausīties kādu sagatavoto raidījumu.
Pirmdienās ir interesantas reportāžas par to, kas noticis Saldus novadā,
otrdienās ir aktuālā intervija par novadniekiem nozīmīgām tēmām (šis
raidījums ir arī ceturtdienās). Trešdienās ikviens var pārbaudīt savas zināšanas kopā ar erudīcijas raidījuma „Zinītis vai Nezinītis” dalībniekiem
(divām komandām) un uzvarētāji izaicina nākamos pretiniekus. Raidījums ir tapis sadarbībā ar „Dienas” žurnāliem („Ilustrētā Pasaules Vēsture”, „Ilustrētā Zinātne”, „Ilustrētā Junioriem”). Katra mēneša pēdējā
trešdienā raidījumā „Darbs dara darītāju” runāsim ar uzņēmējiem, lai
vairāk uzzinātu arī par šo pasauli. Piektdienās raidījumā „Nāc uz manām
trepēm papļāpāt” iepazīsiet zināmus cilvēkus no pavisam citas puses.
Sestdienās raidījumā „Ieklausies” uz sarunu aicināsim dažādu profesiju
pārstāvjus, bet svētdienās raidījumā „Cilvēks mūzikā” uzzināsiet, kādi
mūziķi ir mūsu novadā. Un katra mēneša pēdējā svētdienā ēterā skan
„Vecā čemodāna stāsts”, kur stāstām par tautiešiem, kas dažādu iemeslu
dēļ devušies laimi meklēt uz citām valstīm. Un jau pēc tam, plkst. 15:00,
ir izklaidējošs raidījums „Twīto Saldū”. Svētdienu rītos plkst. 9:00 mēs
nedaudz pievēršamies arī garīgām vērtībām ar svētbrīdi, kur pārdomās
dalīsies Saldus mācītāji.
Jaunajā programmā ir saglabāts raidījums „Tirgus diena”, kas ēterā ir
piektdienu rītos. Tā ir pārbaudīta vērtība, kur klausītāji var pārdot, pirkt,
mainīt vai dāvināt jebko, kas mājās lieks vai, tieši otrādi, saimniecībā
ļoti vajadzīgs. Sludinājumus publicēsim arī mūsu mājas lapā. Protams,
vēl viena nemainīga vērtība ir mūsu novada himnas „Saldus saule” atskaņojums plkst.12:00. Ar laiku grupas „Līvi” versiju nomainīsim pret
mūsu vietējo mūziķu iedziedāto.
Pie mums var arī iejusties ziņu diktora tēlā, jo katru darba dienu mēs
aicinām viesi lasīt rīta ziņas plkst. 10:00. Pašlaik pie mums nāk skolēni,
bet ceram, ka nākotnē interesi par šo vienreizējo akciju izrādīs daudzas
iestādes, jo, būsim godīgi, kam gan negribas izdzirdēt savu balsi radio?
Pie mums ceturtdienās var nākt arī bezmaksas ekskursijās un ierunāt
savu novēlējumu Saldus novada iedzīvotājiem. Izklausās vilinoši?!
Esam jau izveidojuši lielisku sadarbību ar uzņēmējiem, un ir patīkami, ka mūs atrada pirms mēs bijām sākuši intensīvi pievērsties šādu

kontaktu meklēšanai. Reklāmu skaits mums ir palielinājies, tāpat uzņēmēji ir ieinteresēti kopā ar mums veidot konkursus ar vērtīgām balvām,
konkursi notiek katru darba dienu plkst. 15:15.
Mēs, Saldus Radio komanda, esam aktīvi un radoši cilvēki, kas labprāt iesaistās dažādās avantūrās. Protams, kā jau ikviens uzņēmums, arī
mēs būsim sastopami Saldus novada svētku ietvaros organizētajā izstādē „Ražots Saldū”. 31. maijā piedalīsimies arī Ginesa rekorda tapšanā
Rīgā, Stacijas laukumā, no kurienes ziņu redaktore jums, mīļie radio
klausītāji, lasīs ziņas. Ginesa rekorda mērķis ir parādīt, ka var strādāt
savā profesijā no jebkuras vietas Latvijā un ne vienmēr ir jāsēž kabinetā.
Darba dienas rītos plkst. 8:30 modinām kādu no mūsu klausītājiem.
Viņš var izvēlēties dziesmu, ar ko modināt novadniekus. Ja vēlaties, lai
mēs pamodinām arī Jūs vai kādu Jūsu draugu, viņa vārdu un telefona
numuru varat sūtīt uz e-pastu studija@saldus.lv .
Ja esat pamanījuši, ka no rītiem kāds no Saldus Radio darbiniekiem
saldeniekiem jautā, ko viņi tajā dienā darīs, nesatraucieties, mēs nevienu
neizspiegojam, bet gan to laidīsim ēterā plkst. 9:30.
Vēlamies pateikties visiem, kas ir pozitīvi novērtējuši mūsu darbu.
Protams, visi vēl mācāmies, tādēļ atvainojamies, ja ir vēl kādas nepilnības, mēs cenšamies tās ātri izlabot.
Saldus Radio seko līdzi laikam un aktīvi darbojamies arī interneta
vidē, kur mūs mājas lapā www.saldusradio.lv var arī klausīties. Tur var
uzzināt, kā kontaktēties ar Saldus Radio komandu. Ikviens var sekot
mums arī sociālajā tīklā www.twitter.com (@SaldusRadio).
Informāciju sagatavoja Saldus Radio ziņu redaktore Zane Lākute

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
No 25. februāra līdz 25. martam Kursīšu bibliotēkā bija apskatāma
Pampāļu pagasta iedzīvotāja Jurija Kurtaniča gleznu izstāde. Kā izteicās
apmeklētāji – ļoti skaista, mīļa un vienkārša izstāde.
No 4. marta līdz 9. martam bibliotēkā notika datorlietotāju apmācību 2. grupas nodarbības, kurās piedalījās četri dalībnieki. Tika apgūtas
pirmās iemaņas darbā ar datoru, internetu, izveidots e-pasts, pirmie soļi
darbā ar Microsoft Word.
19. martā Kursīšu bibliotēkā metodiskā semināra ietvaros viesojās
Saldus novada pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi. Viesi iepazinās ar
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bibliotēkas telpām, iekārtojumu, prezentācijā tika stāstīts par bibliotēkas
vēsturi, darbību, īpaši tika uzsvērta esošā sadarbība ar Kursīšu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām, sadarbības formām un pasākumiem. Tika ieskicēti nākotnes sadarbības veidi.
Kursīšu bibliotēkas lietotāji no šī gada 15. marta līdz 7. aprīlim aktīvie iedzīvotāji, gan individuāli, gan ar bibliotekāra palīdzību, piedalījās
virtuālā spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”, ko organizēja Latvijas Banka, SIA Tilde un „Trešais tēva dēls”, datubāzē letonika.
lv bija jāmeklē pareizās atbildes uz konkursa jautājumiem.
No 18. marta līdz 1. aprīlim Kursīšu bibliotēkā bija apskatāma laikraksta „Saldus Zeme” karikatūrista Elmāra Kunga karikatūru (1997-
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2012) izstāde, kuras ietvaros varēja izsekot dažādiem notikumiem Latvijas politikā, kultūrā un sabiedriskajā dzīvē.
23. martā Kursīšu pamatskolas zālē notika starppagastu sporta spēļu
“Dienvidi” apbalvošanas ceremonija. Pasākuma pirmajā daļā sanākušos priecēja un kārtīgi izsmīdināja Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols” ar skeču “Kad saule uzlec kaimiņu sētā”. Desmit dažādās sporta
disciplīnās sacentās septiņu pagastu sievietes un vīrieši. Kopvērtējumā
1. vietu un ceļojošo kausu izcīnīja Ezeres pagasta sportisti, 2. vietā Nīgrandes pagasts, bet 3. vietu šoreiz izcīnīja Zaņas pagasta sportotāji.
Paldies visiem par sportiskā gara uzturēšanu un noslēguma pasākuma
sagatavošanu.
29. martā Kursīšu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”
devās uz Lutriņu pansionātu “Ābeles”, kur sniedza pašu sagatavotu un
izlolotu koncertu, lai iepriecinātu tajā dzīvojošos ļaudis. Ansambļa meitenes bija gandarītas ar paveikto darbu un apsolīja pansionāta iemītniekiem aizbraukt ciemos vēl kādu reizi, jo ir ļoti svarīgi prieku, smieklus
un gaišas domas izjust ne tikai svētku reizē, bet, arī tā jau pelēko ikdienu, padarīt nedaudz gaišāku.
31. martā Kursīšu pagasta Jaunajā zālē pagasta iedzīvotāji pulcējās,
lai svinētu Lieldienas kopā ar folkloras kopu „Virši” no Brocēnu novada
Remtes pagasta. Kopīgi dziedājām dziesmas un gājām rotaļās, minējām
mīklas, skaidrojām ticējumus, sacentāmies olu ripināšanā. Pasākumu
organizēja bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori projekta
„No tautas pūra lādes” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
Martā un aprīlī četras svētdienas Kursīšu bibliotēkā notika kursi „No
nulles līdz ziedošam dārzam”, kurus vadīja lektore Ligita Ķiene no Nīgrandes pagasta Kalniem. Kursos piedalās septiņas kursīšnieces, kuras
gribēja uzzināt par dārzu veidošanu, augiem, dārzu kopšanu un pēc kursu beigām iegūtās zināšanas pielietot praksē, pārveidojot savus dārzus,
gan privātmājās, gan lauku sētā.
6. aprīlī Teātra svētkus devāmies svinēt uz Ezeres kultūras namu,
kurā pulcējās visi Saldus novada amatierteātri. Sanākušos priecēja Rīgas
improvizācijas teātris ar izrādi “Ar šarmu pret karmu”. Pasākuma laikā
tika sveikti 2012. gada teātra skates laureāti, Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols” ieguva balvu nominācijā – “Labākais muzikālais noformējums” par iestudējumu “Rīga.Čaks.Mīlestība.” režisore S. Vītola.
Paldies pasākuma organizatoriem par jautro un interesanto vakaru.
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Lagzdons un Kristīne Buka

Lutriņu pagastā
No 22.04. līdz 28.04. Latvijā bija Bibliotēku nedēļa. Šajā laikā bibliotēkas savas iestādes plašākai atpazīstamībai organizēja dažādus pasākumus apmeklētājiem. Lutriņu pagasta bibliotēkā katru dienu bija kāds
tematisks notikums, kas domāts konkrētām iedzīvotāju grupām.
Saldus novada skolotāju metodiskās apvienības latviešu valodas pedagogi iepazina bibliotēkas novadpētniecības darbu un sagatavoto Lutriņu Dzejas dienu pasākumu prezentāciju. Visi kopīgi izveidojām Dziesmu un Deju svētku logo, dziedot „Kur tu teci, gailīti manu” .
Jaunlutriņu pagasta bibliotēkas lasītāji kopā ar bibliotēkas vadītāju
Vinetu Mickēviču, atklājot velotūrisma sezonu, ieradās pasākumā „Kaimiņbibliotēku sasaukšanās”. Patīkami satikties ar gudriem un erudītiem
jauniešiem, kuri daudz zina par bibliotēku vēsturi gan Latvijā, gan pasaulē. Lutriņos viņi uzzināja, ka vēstures līkločos Jaunlutriņi un Lutriņi
bija viens liels pagasts, kurš atradās Kuldīgas apriņķī. Ar lielu interesi
jaunieši vēroja, kā „strādā” bibliotekāru darba programma ALISE, jo
kaimiņpagasta bibliotēkā tādas nav.
2012. gada lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu un vecāku žūrija” svētku pasākums bija kopā ar biedrības „Ķepasspiediens” komandu - Kristīni Līdaku un Diānu Blumbergu. Galvenās personas bija suņi
Elsta un Jančuks. Bērnu un suņu starpā valdīja abpusēja mīlestība. Tā
tam arī jābūt, jo „bērni, kas kopš mazotnes satikuši pozitīvi noskaņotus
suņus un darbojušies ar tiem, aug veselāki, drošāki un laimīgāki”. Četrkājainie draugi rādīja, ko māk – spēlēja bumbu, meklēja paslēptu mantiņu, taisīja savu gultu. Pats interesantākais priekšnesums bija četrkājaino

Lutriņu bērni cienājas ar Druvas saldējumu pasākumā “Bērnu žūrija”
draugu modes skate ar pārģērbšanos. Sirsnīgs paldies mūsu ciemiņiem!
Jaunajiem lasītājiem bija dubults prieks, jo saņēma no projekta vadības
Bērnu literatūras centra aproces un Lutriņu pagasta bibliotēkas sarūpētās
dāvaniņas. Aproces ir speciāli darinātas tikai bērnu žūrijas ekspertiem.
Un kur vēl lielais kārums! Liels, liels paldies AS „Druva Food” sponsorētajam garšīgajam saldējumam. Tas burtiski kusa mutē gan bērniem,
gan arī suņiem - Elstai un Jančukam.
Bieži vien ir tā - bibliotēkas apmeklētāji redz un domā, ka bibliotekāram galvenais darba lauks ir grāmatu nopirkšana un izsniegšana.
Acīm paliek nepamanīts, ko bibliotekārs dara ikdienā. Tieši tāpēc bibliotēkas vadītāja atvērto durvju dienā aicināja apmeklētājus ielūkoties
bibliotekāra darba aizkulisēs - sākot no dokumentu mapēm, fonda uzskaites un summārajām grāmatām, beidzot ar automātisko lietotāju un
grāmatu izsniegšanas reģistrāciju. Pa vidu vēl ir fonda attīrīšana no saturā novecojušām un nolietotām grāmatām. Šo darba procesu daudzi
nesaprot – kā tas var būt, ka bibliotēkā noraksta grāmatas? Bet grāmatas
kā ikviena lieta, nodriskājas, lapas izplīst, saturiski noveco, lasāmviela
iekritusi vienkārši ūdenī… Gan ar smaidu, gan nopietnību darba procesu
vēroja pagasta pārvaldes darbinieki un citi bibliotēkas apmeklētāji. Paldies visiem, kuri izrādīja interesi par bibliotēkas darbu!
Visas nedēļas garumā apmeklētāji varēja iepazīties ar pārsteigumu
izstādi „Grāmatu un bibliotēkas vadītājas ceļojumi Eiropā”. Katra krūzīte vai glāzīte un grāmata stāsta par valsti, arī Latvijā, kur pabūts gadu
no gada. Pēc apmeklētāju lielās intereses tika pagarināta mākslinieces
Initas Perševicas gleznu izstāde.
Un kā noslēdzošā aktivitāte Bibliotēku nedēļā otrā nodarbība no cikla
„Starp mums, meitenēm, runājot” – stils un mode. Stiliste Aija Blūmentāle meitenes „ ieveda” kosmētikas un šodienas modes pasaulē. Atklāja
ne vienu vien noslēpumu, lai izskatītos skaistas un sakoptas.
Latvijas Bibliotēku nedēļa ir izskanējusi, bet tas nenozīmē, ka nebūs
jauni pasākumi. Kā saka – sekojiet reklāmai!
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta bibliotēkas vadītāja Ligita
Popsujēviča
Biedrība „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociāciju piedāvāja čakliem un atbildīgiem dzīvnieku mīļotājiem piedalīties jaunā projektā „ Trušmīļu skola”. No Kurzemes novada
vienīgais atsaucās Lutriņu mazpulks. Jaunie šķirnes trušu audzētāji ir
Saiva Karlevica, Aivita Smiļģe, Agnese Smiļģe, Alise Zaķe, Ansis Kviesis.
Projektā iesaistītie mazpulcēni pavasara brīvdienās piedalījās divu
dienu apmācību seminārā Daugmalē, kurā rūpīgi mācījās, kā pareizi
audzēt šķirnes trušus, gatavoja trušu būrus utt. 7. aprīlī izstāžu centrā
“Rāmavā” trušu asociācija dāvināja katram mazpulcēnam šķirnes trušu
pāri – mātīti un tēviņu.
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Mazpulcēni, cītīgi ievērojot visas instrukcijas un pamācības, par saviem līdzekļiem audzēs trušus līdz rudenim izaudzējot 10 -12 jaunus
šķirnes trušus.
Rudenī izaudzētos trušus mazpulcēni vedīs uz izstādi Rīgā, Ķīpsalā,
kur 9. - 10. novembrī notiks Starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde “ZOOEKSPO - 2013”. Izstādē speciālisti izvērtēs trušu atbilstību šķirnei, piešķirs balvas, un mazpulcēniem ir iespēja trušus pārdot
gan izsolē, gan asociācijas biedriem.
Informāciju sagatavoja Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule
6. aprīlī Lutriņu klubā notika gadskārtējais festivāls „Lutriņu cālis”.
Tajā dziedāja 19 cāļi, kurus sagatavoja Jana Jansone. Viņa katram bērnam māk piemeklēt pašu piemērotāko dziesmu. Kopīgi tiek izveidots interesants priekšnesums, kurš ir baudāms ne tikai ar ausīm, bet arī acīm.
Šogad festivālu vadīja un mazos dziedātājus iedrošināja PII „Kāpēcītis”
audzinātājas Ļena Aleksandrova un Sigita Gaščjuna, kas bija pārtapušas
par Gaili un Vistu. Mazo cāļu vecāki, kas palīdzēja bērniem sagatavoties
pasākumam saņēma „Trīs čaumalu ordeni”.
11. aprīlī Lutriņu klubā viesojās Brocēnu amatierteātris ar izrādi
„Tukša muca tālu skan”.
20. aprīlī jauniešu deju kolektīvs „Vilks” piedalījās Saldus un Brocēnu novadu deju skatē, kur ieguva I pakāpi.
27. aprīlī Lutriņu pagasta pārvaldes darbinieki un iedzīvotāji azartiski strādāja dendroloģiskajā parkā pie Lutriņu pamatskolas, ābeļdārzā
Namiķu ciemā, Podkalnu kapos un daudzdzīvokļu ēku pagalmos. Pavisam talkā piedalījās 52 cilvēki. Talkas laikā strādīgie talcinieki tika
cienāti ar pīrāgiem, karstu tēju un bērzu sulām. Bet pēc labi padarīta
darba talcinieki baudīja gardu skābeņu zupu. Lutriņu pagasta pārvalde
pateicas visiem talkas dalībniekiem, kas rūpējās par Lutriņu pagasta vides objektu sakopšanu!
27. aprīlī Lutriņos notika ne tikai talka, bet arī 4. Kurzemes tautas
muzikantu saiets. Tajā kopskaitā piedalījās 47 muzikanti no visas Kurzemes: 15 individuālie izpildītāji un sešas grupas. Šogad plaši bija pārstāvēti Saldus un Brocēnu novadi. Muzikanti bija sabraukuši no Kalniem,
Pampāļiem, Zirņiem, Saldus, Jaunlutriņiem, Brocēniem un Remtes. Neparastākie šajā saietā instrumenti bija rata lira, ermoņika un džamba.
Vispirms notika labdarības koncerti pansionātā „Ābeles” un sociālajā
dzīvojamā mājā „Rūķīši”. Pēc tam muzikanti tika cienāti no lielā zupas
grāpja. Par gardu zupu, kas tika vārīta pie kluba namdurvīm, parūpējās
Maruta Melbārde. Tad varēja raisīties stāsti par to, kas jauns noticis aizvadītajā gadā, jo lielākā muzikantu daļa tā pulcējās jau trešo vai ceturto
reizi. Vislabāk pašiem muzikantiem patīk kopmuzicēšana, kas izskan
spēcīgi un vareni. Neparastā ampluā koncertā sevi parādīja Ventspils
blumīzeristu vadītājs Ēriks Veselis. Viņš iejutās dakterīša lomā, pastāstīdams un praktiski nodemonstrēdams jauno medicīnas regulu ieviešanu
dzīvē. Priekšnesumus sniedza arī Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas studentes Ieva Svētiņa, Agate Rapa un Marta Vaivode gan skaļi
gavilējot, gan spēlējot dančus.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta kultūras darba
organizatore Agrita Pileniece

Nīgrandes pagastā
Aprīlis Nīgrandes pagastā bijis bagāts ar dažādiem kultūras notikumiem.
20. aprīlī Nīgrandes pagasta sieviešu koris “Nīgrande” piedalījās
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku koru skatē. Tika iegūta II pakāpe un tiesības piedalīties vasarā Dziesmu svētkos Rīgā.
27. aprīlī kapela “Spēlmaņi” viesojās Lutriņos 4. tautas muzikantu
saietā. Kapelas dalībnieki turpina aktīvi gatavoties skatei, kas notiks 25.
maijā Jelgavā, lai izcīnītu iespēju piedalīties Dziesmu svētkos.
Īpašs notikums Kalnu kultūras namā 27. aprīlī pulcēja dažādas paaudzes un tuvus un tālus viesus uz Ērika Hānberga grāmatas “Labvakar,
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priekšsēdētāj!” atvēršanas svētkiem. Vakara vadītājas lomu uzņēmās
žurnāliste Daina Bruņiniece. Atmiņās kavējās bijušais “Jaunā Komunāra” priekšsēdētājs Jānis Blūms, grāmatas autors Ēriks Hānbergs, īpašie
viesi Alfrēds Čepānis, Juris Janeks un Jānis Sipenieks. Kā vienmēr asprātīgs un trāpīgs bija Aivars Berķis. Īpašas emocijas raisīja kadri no
raidījuma “Savai zemītei” ar vairākus desmitus gadus senām intervijām.
Apmeklētājiem bija iespēja iegādāties apgāda “Jumava” izdevumus, tostarp arī jauno Ērika Hānberga grāmatu. Tā joprojām pieejama Kalnu
Kultūras namā.
Informāciju sagatavoja Kultūras nama vadītāja Ligita Ķiene

Pampāļu pagastā
Mīļš sveiciens visiem aprīlī dzimušajiem pampāļniekiem! Lai pavasaris sirdīs un laba veselība!
Aprīlis sākās ar olu ripināšanu, svinējām Otrās Lieldienas. Visapkārt
bija sniegs, tādēļ lustējāmies kultūras namā. Notika visas plānotās aktivitātes. Pasākumu vadīja folkloras kopa.
Aprīlī pampāļnieki un kaimiņu pagastu ļaudis varēja izmantot optometra pakalpojumus akcijā „Brilles brauc pie tevis”.
6. aprīlī Ezerē notika Saldus novada Teātra svētki. Arī pampāļnieki
piedalījās pasākumā. Pampāļu dramatiskais kolektīvs saņēma apbalvojumu nominācijā labākie kostīmi par H. Paukša izrādi „Trīs kāposti”.
26. aprīlī kultūras namā bija pasākums par godu vokālā ansambļa
„Dzirkstis” trīs gadu jubilejai. Paldies visiem, kas atbalstīja pasākumu
ar savu ierašanos!
Visu mēnesi kultūras namā varēja apskatīt A. Upenieka izbāzto putnu
kolekciju.
19. aprīlī bija pirmā tikšanās „Ēdamajiem pagastiem”. Šogad pasākums notiks Vecumnieku novada Bārbeles pagastā. Pasākums notiks jau
piecpadsmito gadu.
12. aprīlī Pampāļu pamatskolas 4. - 6. klašu komanda piedalījās minifutbola sacensībās, kuras notika Kalnos. Pavasara krosa labākie skrējēji piedalījās novada sacensībās. 16. aprīlī Saldū notika konkurss „Vērtības”, kurā Pampāļu pamatskolu pārstāvēja 7. klase.
18. aprīlī notika konkurss 2. - 4. klašu meitenēm „Es meitiņa kā rozīte”, bet 22. aprīlī zibenskonkurss „Putni”.
23. aprīlī novada konkursā „Informācijmeklēšana” piedalījās 6. - 8.
klašu komanda.
Aprīlī notika pētniecisko darbu prezentēšana Saldū. Piedalījās K.
Stepanovs (4.kl.), M. Feldmane (8.kl.) un S. Mitkus (8.kl.).
26. aprīlī Pampāļu skolā bija Talkas diena.
Novada radošo darbu konkursā „Man viņš ir visskaistākais tik un tā”
piedalījās M. Feldmane.
Nīgrandes BJC „Augšventa” Pampāļu pamatskolas vizuālās mākslas
pulciņš un radošā darbnīca piedalījās novada izstādē – konkursā „Kur
saulīte rotājās”.
Pampāļu folkloras kopa piedalījās Sadus BJC rīkotajā Austrumkursas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Zaņas pagastā
Lieldienas svinējām kopā ar Lieldienu zaķi un Pampāļu folkloras
kopu. Laika apstākļi mūs lutināja, un ar folkloras kopas dziesmu palīdzību arī saulīte mūs ik pa brīdim sildīja. Noteicām skaistākās lieldienu
olas īpašniekus, minējām mīklas, katrs dalījās zināšanās par Lieldienas
sakāmvārdiem un ticējumiem. Ripinājām olas, gājām rotaļās un dziedājām. Paldies gan mazajiem, gan lielajiem un arī kaimiņu pagasta aktīvajiem pasākumu apmeklētājiem.
Marts un aprīlis ir aizritējuši ļoti spraigi joprojām SFLP (Sorosa
fonds – Latvija projekta) ietvaros, ar dažādām radošajām un sporta nodarbībām. Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības joprojām ļoti aktīvi apmeklē vietējie iedzīvotāji un kaimiņu pagasta iedzīvotāji.
Aktīvi apmeklētas bija arī ziepju liešanas un Lieldienu dekorāciju

PAGASTOS
veidošanas nodarbības. Ziepju liešana sagādāja patiesu prieku gan mazajiem, gan lielajiem apmeklētājiem, jo šāda veida nodarbībās nav iespējams
izliet divas vienādas ziepes. Katra nodarbību apmeklētāja izlietās ziepes sanāk kā unikāls mākslas darbs, kurš patiesi ir apbrīna vērts. Lieldienu laikā
radošajās nodarbībās mācījāmies no siena veidot Lieldienu zaķus. Kā arī veidojām radošus Lieldienu zaķus, gaiļus un vistas no zāģu skaidām un
sintētiskajām zeķubiksēm, kuriem audzējām un frizējām matus.
Joprojām ar ļoti lielu interesi sestdienas aizvadām dekupāžas nodarbībās, veidojot glezniņas, dekupējot foto rāmīšus, puķupodus, tējas krūzītes
u.c. lietas.
Aprīlī Zaņas skolas zālē kino vakarā jaunākie pagasta iedzīvotāji skatījās multfilmu „Dinomamma” un gados vecākie apmeklētāji skatījās J.
Norda latviešu filmu „Mammu, es tevi mīlu”. Prieks par kino vakara apmeklētājiem no kaimiņu pagastiem.
19. aprīlī Zaņas pagasta pārvaldes zālē notika tikšanās ar mākslinieku I. Ķēpuli. Pie kafijas tases ikvienam interesentam bija iespējams māksliniekam uzdot jautājumus par izstādi „…gaisma…” un citus sev interesējošos jautājumus par mākslas aktualitātēm.
No 22. aprīļa līdz 27. aprīlim Zaņas pagasta bibliotēkā notika konkurss, kas bija veltīts Putnu dienām. Konkursa ietvaros bija jāatpazīst grāmatas,
kur galvenie varoņi ir putni un jāatmin tautasdziesmas par putniem.
27. aprīlī piedalījāmies Lielajā talkā. Sakārtojām un labiekārtojām bērnudārza sporta laukumu Zaņas skolā, sakopām Silaiņu kapus, Zaņas upes
krastus un ceļmalas, kā arī daudzi iedzīvotāji sakopa savus pagalmus.
27. aprīlī Zaņas pagasta sieviešu ansamblis „Tik un Tā” viesojās ar uzstāšanos kolektīva „Alianse” 20 gadu jubilejā koncertā Ezerē. Daudz laimes
un prieka pilnus mirkļus vēlam jums arī turpmāk!
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
Katru pavasari Zirņu pamatskolā notiek bērnu dziedāšanas konkurss “Cīruļtrellis”. Arī šogad visus ar skanīgām dziesmām priecēja 20 solisti.
Piedalījās arī pirmsskolas vecuma bērni. Priecēja, ka dziedāt uzdrošinājās arī pieci zēni, tostarp divi no 9. klases. Dziedātājus vērtēja žūrija un
skatītāji. Balvu “Grand Prix” ieguva Sindija Dambrauska (8.kl.) ar V. Vētras dziesmu “Māmiņai”, skatītāji savas simpātijas atdeva Smaidai Kliemanei (8.kl.) un Paulai Skarpai, kura vēl skolā nemācās. 1. pakāpes diplomas saņēma Rūta Auziņa (6.kl.), Smaida Kliemane un piecgadniece Ketija
Jansone. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki skatītājus priecēja ar dziesmu “Aprīļa pilieni”. Liels paldies mūzikas skolotājām Gunitai Virkutei un
Antrai Arzaņājevai, kuras palīdzēja bērniem sagatavoties konkursam.
20. aprīlī folkloras pulciņa meitenes – Ilze Allere, Smaida Kliemane, Sindija Dambrauska un Laura Allere pārstāvēja skolu konkursā “Vedam
danci” finālā Rīgā. Meitenes dejoja “Dvieļu deju”. Priekšnesumu sagatavot palīdzēja folkloras skolotāja Sarma Ūpe.
Projekta “Mammadaba” ietvaros 6. un 8. klases kolēni izgatavoja un izlika 20 putnu būrīšus tuvākās apkārtnes mežā, kā arī stādīja priedītes.
26. aprīlī 7./8. klases komanda piedalījās VUGD rīkotā konkursa “Uguns pavēlnieks” pusfinālā Liepājā. Skolēniem bija jābūt zinošiem ugunsdrošības, drošības uz ūdens, civilās aizsardzības jautājumos, kā arī jāzina ugunsdzēsības vēsture. Bija jādemonstrē radošs priekšnesums “Kā kļūt par
uguns pavēlnieku?!” un jāpiedalās veiklības stafetē, kur jāvelk ugunsdzēsēja tērps, jāritina šļūtenes, jāiedarbina dūmu detektors un ugunsdzēšamais
aparāts. Komanda cīnījās ļoti braši un izcīnīja 2. vietu.
9. maijā skolēni ar dziesmām un dzejoļiem priecēja savas māmiņas koncertā, kas veltīts Mātes dienai.
16. maijā pēdējais zvans skolā skanēs 9. klases skolēniem.
17. maijā 5. – 8. klases skolēni dosies uz Kuldīgas novada Padures pagastu, lai iepazītu, pasmaržotu, pagaršotu, sajustu, ieraudzītu un saprastu
norises mežā pasākumā “Meža ABC”.
18., 19. maijā folkloras pulciņa dalībnieki piedalīsies Nacionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku” Alsungā.
30. maijā ar atraktīvām sporta spēlēm tiks svinēts 2012./2013. mācību gada noslēgums.
Informāciju sagatavoja Zirņu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu darbā Līga Liģeiķe

Rubas pagastā
Rubas pagastā norisinās Eiropas Savienības programmas „Jaunieši darbībā” projekts „Dzīves teātris”.
Jauniešiem ir unikāla iespēja piedalīties un uzzināt, kas ir Foruma teātris. Šī projekta ietvaros Foruma
teātrī tiek atklātas jauniešu sociālo problēmu aspekti un tiek meklēti risinājumi, lai saprastu, ka arī dzīvē
katram ir iespēja rīkoties citādāk un nepieļaut problēmu tālāko saasinājumu. Foruma teātris nav tikai aktieru spēle, arī skatītājam jākļūst par aktieri. Analizē, improvizē un piedalies arī Tu! Sīkāka informācija www.jauniesirubai.id.lv
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis pasākums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Informāciju sagatavoja NVO „Jauniesi Rubai” biedre Gita Roze

EIROPAS SAVIENĪBAS INFORMĀCIJAS PUNKTS INFORMĒ
Aicinājums skolēniem piedalīties projektā „Paaudzes skolā”
Eiropas Komisija aicina skolas piedalīties projektā „Paaudzes skolā” („Generations@school”), kura mērķis ir organizēt tikšanos starp skolēniem
un senioriem un veicināt starppaaudžu sadarbību. Jāatzīmē, ka 29. aprīlis ir Starptautiskā paaudžu solidaritātes diena, tāpēc pasākumi var notikt šajā
vai tuvu šim datumam.
Lai iesaistītos projektā, Latvijas skolām līdz 2013. gada 31. maijam ir jāorganizē tikšanās starp skolēniem, skolotājiem un senioriem savā skolā.
Apraksti un bildes no tikšanās/pasākuma ir jāaugšupielādē projekta „Generations@schools” mājaslapas izveidotajā kontā: http://generationsatschool.eu/ līdz 2013. gada 30. jūnijam. Tikšanās tēma – “Nākotnes Eiropa: ko nozīmē būt Eiropas pilsonim, kādas ir ES pilsoņu tiesības, kā tās
izmantot, kāda Eiropa jāatstāj nākamajai paaudzei”. Galvenā balva uzvarētājiem – klases ceļojums uz Briseli (kas pieejams skolēniem no 15 gadu
vecuma).
Plašāka informācija: http://generationsatschool.eu/ vai tanita.tamme@paueducation.com.
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SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA SVEIC MAIJA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Mīļā mana māmuliņa
Mīļi mani audzināja:
Tina linu palagos,
Liepā kāra šūpulīti.
(Latviešu tautasdziesma)

Edvīns Rūsis- 55
Dainis Sīpolnieks- 55
Vilnis Zīrups- 70
Zigmants Aļiks- 75
Zenta Krecere- 80
Marija Augule- 90
Ollija Nīkrence- 90

Ezeres pagastā

Nīgrandes pagastā

Inese Gāga- 55
Vale Griga- 55
Raimonds Gulbis- 55
Māra Visgaude- 55
Dzidra Bičevska- 80
Hildegarde Ļauča- 80
Alma Šakina- 91

Jaunauces pagastā
Andris Arājs– 65

Šķēdes pagastā

Gatis Osis- 55
Astra Baranovska- 60
Frīda Kronberga- 85

Jaunlutriņu pagastā

Miervaldis Nikalovskis- 60
Astrīda Berkina- 75
Andris Zalckops- 75

Kursīšu pagastā

Arnis Tumovs- 50
Andris Griķis- 55
Marijana Kārkliņa- 55
Malda Vēja- 55
Agris Griķis- 65
Līga Mēnese- 70
Edgars Jēkabsons- 75
Staņislovs Montvids- 80

Lutriņu pagastā
Ligita Gurska- 50

Aldis Buliņš- 50
Agris Šteinbergs- 50
Dagnija Elere- 55
Aivars Karakons- 55
Ņina Korčmarjuka- 55
Aruns Vaišnors- 55
Arvīds Burbis- 60
Velga Karēle- 60
Gaitis Meiers- 60
Igns Šličus- 60
Visvaldis Jonušs- 65
Jānis Upenieks- 65
Jānis Jurovs- 70
Lidija Jansone- 92

Saldus pagastā

Ainars Ābele- 50
Attis Kiršteins- 50
Ilga Poļikova- 50
Ene Rožkova- 50
Sandra Sarmiņa- 55
Lidija Markevica- 55
Ilze Bērziņa- 60
Dzintra Ķēniņa- 60
Ilze Lāma- 60
Juris Hremenkins- 65
Voldemārs Kokorevičs- 65
Lilija Zeļenko- 65
Zenta Staričenkova- 70
Broņislava Puiga- 75
Elvīra Līkuma- 96

Vadakstes pagastā
Astra Latiša- 50
Ruta Poļumicka- 55

Zaņas pagastā

Agnis Meija- 50
Ināra Baltiņa- 50
Inta Miceika- 55

Novadnieku pagastā
Mārīte Kožokaru- 50
Nora Kožokaru- 50
Ineta Sandule-50
Sigurds Strauts- 60
Brigita Majackaja- 75

Zirņu pagastā

Andris Dzenis- 50
Marfa Balandiņa- 55
Felikss Zakševskis- 60
Biruta Grīnīte- 70
Jānis Krauze- 70
Nikolajs Vasiļenko- 70
Ilga Dēvita- 80
Ieva Dobricka- 80
Erna Strazda- 90

Pampāļu pagastā

Edvīns Lipskis– 50
Lilija Svetļičnaja– 50
Ilgvars Jaunsproģis– 55
Malda Vēja– 55
Juris Gūtmanis– 65
Elmārs Klūga– 70
Ruta Šrēdere- 75
Vanda Tupika– 80
Erna Hartmane– 91

Zvārdes pagastā

Saldus pilsētā

Rolands Andersons- 70
Maija Bitmane- 70
Alfrēds Gārnis- 70
Vilma Goda- 70
Jānis Kalugins- 70
Alfons Končus- 70
Ivars Mellis- 70
Irena Rieksta- 70
Arnis Robs- 70
Eduards Tiško- 70
Valdis Zolnerovičs- 70
Osvalds Alkšars- 75
Vitauts Doveika- 75
Ojārs Garoza- 75
Zigrīda Garoza- 75
Anna Grāve- 75
Silvija Grīnberga- 75
Jēkabs Grīvs- 75
Lidija Utāne- 75
Arvīds Zagorskis- 75
Ivars Žagata- 75
Marta Bērziņa- 80
Vija Dišlere- 80
Ausma Eidiņa- 80
Varis Kamerāds- 80
Maija Ketrusa- 80
Ritma Krecere- 80
Ausma Vitauska- 80
Velta Kalniņa- 85
Ērika Siliņa- 85
Ildra Žukas- 85
Emīlija Filipenoka- 91
Vēra Laugale- 91
Paulīna Vēza- 91
Aleksandra Balahoviča- 92
Fakhrazy Hakimovs- 93

Alfrēds Tanenbergs- 70
Leons Valis- 70
Alberts Džulis- 75

pasākumu kalendārs mAIJAM UN JŪNIJA SĀKUMAM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

23.05. plkst. 18:30

18.05. – 4.11.

Arheoloģijas izstāde „Kuršu līgums, senkapi, pilskalni,
arheoloģija”

18.05. plkst. 18:00

Arheoloģijas izstādes „Kuršu līgums, senkapi, pilskalni,
arheoloģija” atklāšana

Ievas Akurateres un Jura Kulakova jubilejas koncerts
"Sapumpurots zars" Kopā ar leģendāro grupu "Pērkons",
ieejas maksa Ls 4,00, 5,00, 6,00 „Biļešu paradīze” un
SKC kasēs

26.05. - 28.07.

Artas Dumpes tēlniecība izstādē „Gājputna atgriešanās”

26.05. plkst. 14:00

Jubilejas pasākums „Artai Dumpei – 80”

Pasākums „Summer season opening 2013”, uzstāsies
Rassell&Sabīne Berezina, Olga Rajecka, Mārtiņš Ruskis,
Kristaps Pujāts, gupas „Otra puse” un „Z Scars”. Ieejas
maksa Ls 3,00 (iepriekšpārdošanā), Ls 4,00 (pasākuma
dienā) "Biļešu paradīze" un SKC kasēs

18.05.

Bērnu deju kolektīvu koncerts "Es savai māmiņai",
bezmaksas pasākums
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

24.05. plkst. 19:00

25.05. plkst. 21:00

1.06. plkst. 18:00

Saldus šlāgermaratons, piedalās 25 izpildītāji, ieejas
maksa iepriekšpārdošanā Ls 3,00 “Biļešu serviss” kasē,
un SKC kasē, pasākuma dienā Ls 5,00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

18.05. no plkst.
18:00 – 01:00
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Starptautiska akcija „Muzeju nakts 2013. Zaļš un vēl zaļāks”

SALDUS TIRGŪ
Saldus novada svētku tirgus
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
2.04. - 30.05.

„Tas, ko mēs saucam par cilvēka iekšējo pasauli,
patiesībā ir cilvēka dvēsele” Ieva Grantiņa (Murāne)
Mākslinieku - novadnieku dāvinājumi Saldus bibliotēkai

01.05. - 31.05.

ESIP tematiska literatūras izstāde „Tagad un šeit – Eiropā, Eiropas Savienībā”. 2004. gada 1. maijs – Latvija
kļūst ES dalībvalsts; 9. maijs – Eiropas diena

Līdz 31.05.

Seniespiedumi Saldus pilsētas bibliotēkā „Vārda un
laika zīmes”

pasākumu kalendārs mAIJAM UN JŪNIJA SĀKUMAM
Viss mēnesis

Zibenskonkurss „Manas pilsētas ielas” bērnu literatūras
centrs

15.05. plkst. 15:00

Tikšanās ar Ievu Benefeldi – Skrundas televīzijas producenti, režisori un žurnālisti konferenču zālē

21.05. plkst.12:00

Tematiska pēcpusdiena „Krāsu pasaule” (Saldus pamatskola 2.a)

Maija vidus

22.05. plkst.12:00

Tematiska pēcpusdiena „Krāsu pasaule” (Saldus pamatskola 2.b)

Praktiska nodarbība „Veselīga un lēta uztura pagatavošana” Rubas dienas centrā

22.05. plkst. 17:00

24.05. plkst 09:00

Tematiska pēcpusdiena „Pasaku gudrības” Saldus
pamatskola (1.a, 1.b, 1.c klase)

Literāra pēcpusdiena „Es dzīvoju saulaini” veltīta Ē.
Hānbergam Rubas bibliotēkā

24.05. plkst. 19:00

30.05.

Jauno grāmatu diena lietotāju apkalpošanas nodaļa

Pasākums „5x2”, veltīts folkloras kopas „Ruba” 10 gadu
jubilejai Rubas tautas namā

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
23.05. plkst. 18:00

Absolventu koncerts

31.05. plkst. 17:30

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas absolventu koncerts

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā (kalendārs pie sporta pasākumiem Saldus novada mājas lapā)

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts un Kurzemes novada čempionāts florbolā

15.05. plkst. 10:00

Atklātās Saldus novada sacensības vieglatlētikā skolām
1997.(96.) - 1998. g.dz. un 1993. - 1996. g.dz. Druvas
stadionā

EZERES PAGASTĀ
25.05. plkst. 12:00

Durvis ver Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības
materiālu krātuve „Muitas nams”
RUBAS PAGASTĀ

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
01.06. plkst. 20:00

Teatralizēts deju uzvedums Jaunlutriņu tautas namā
ŠĶĒDES PAGASTĀ

20. - 24.05. no
plkst. 10:00

Šķēdes pagasta rokdarbnieču rokdarbu izstāde Šķēdes
dienas centrā
LUTRIŅU PAGASTĀ

15.05. plkst. 11:20

Koncertprogramma „Redzi pavasari košāk” ar Kašeru un
spožākām studijas „Zvaigžņu sala” dziedātājiem Lutriņu
pamatskolā, ieejas maksa Ls 1,00

17.05. 9:00

„Pēdējais zvans” Lutriņu pamatskolā

19.05. plkst. 10:00

Volejbola sacensības Lutriņu sporta angārā

15. 05. plkst. 15:00

“Kalnsētas apļi – 2013”

21.,22.05.

Pavasara ziedu izstāde pie Lutriņu pagasta pārvaldes

16.05.  

Orientēšanās sacensību "ABC-2013" Skrunda,
(Mučukalna karjers)      

25.05.

PII „Kāpēcītis” izlaidums Lutriņu klubā

22.05. plkst. 15:00

„Kalnsētas apļi – 2013”

23.05.  

Orientēšanās sacensību "ABC-2013" Bērzu karjers

no 01.05.
20.05

līdz Pampāļu bibliotēkā apskatāmas tematiskās izstādes par
Imanta Ziedoņa un Maijas Laukmanes daiļradi

30.05.  

Orientēšanās sacensību "ABC-2013" Biksti (pie karjera)

no 01.05.
31.05.

līdz Pampāļu bibliotēkā apskatāma Initas Perševicas gleznu
izstāde

KAPELLERU NAMĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

17.05. plkst. 13:30

Pēdējais zvans Pampāļu pamatskolā

No 1. - 31.05.

Saldus Mākslas skolas mazo bērnu grupas „Zīmulīši” un
bērnudārza "Īkstīte" mazās mākslas skolas radošo darbu
izstāde

24.05. plkst. 13:30

Konkurss 2. - 4. klašu zēniem „Esi, puisītis…” Pampāļu
pamatskolā

29.05. plkst. 10:00

Izlaidums Pampāļu bērnudārzā

Otrd. plkst. 17:30

Dāmu vakari

30.05. plkst. 13:30

Ceturtd. plkst.
17:00

Filcēšanas un dekupāžas nodarbības

Konkurss 5. - 9. klasei „Zini vai mini” Pampāļu pamatskolā

31.05. plkst. 9:00

Ceturtd. plkst.
18:00

Pērļošanas nodarbības

Mācību gada noslēguma pasākums „Dāvana manai skolai” Pampāļu pamatskolā

Līdz 10.06.

Dambretes turnīrs bērniem Pampāļu bibliotēkā

Pirmd. plkst.
17:30, trešd. plkst.
18:00

Aerobika ar deju un spēka vingrojumu elementiem,
relaksācija

Otrd., ceturtd.
plkst. 14:30

Mūzikas studijā - mūzikas nodarbības 6 - 9 gadus veciem bērniem; individuālās nodarbības klavierspēlē un
dziedāšanā bērniem un pieaugušajiem - pēc pieraksta

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”
17.05.

27. – 31.05.

Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros jauniešu erudīcijas
konkursa “Nāc un dari, jo tu to vari!” Kurzemes reģiona
pusfināls

SALDUS PAGASTĀ

25.05. plkst. 10:00

Druvas svētki, sīkāka informācija Saldus novada mājas
lapā www.saldus.lv

25.05. plkst. 20:00

Vasaras sezonas atklāšana - koncerts Baļķulejas estrādē,
plkst. 22:00 balle

ZAŅAS PAGASTĀ

25.05.,1.06. plkst. SFLP ietvaros nodarbības zīda apgleznošanā Zaņas sko11:00
lā
ZIRŅU PAGASTĀ

8.06. plkst. 13:00

Eiropas jaunatnes nedēļas pasākumi, sīkāka informācija
www.saldusjauniesiem.lv
SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

No 18.05.

Izstāde par Sorosa fonda - Latvija un Saldus novada
pašvaldības finansētajā projektā „Sabiedrisko centru
attīstības turpinājums Saldus novadā” paveikto

Vispasaules adītāju dienai veltīts pasākums rokdarbniekiem “Tik dažādie valdziņi” Zirņu pagasta pārvaldes
zālītē
ZVĀRDES PAGASTĀ

23.06. plkst. 18:00

Teātris „Trīnes grēki”, R. Blaumaņa luga „Nopietni pa
jokam”, pašu iestudēta izrāde; pēc izrādes - balle

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 28, 2013. gada maijs. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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