2013. gada februāris

TŪRISMA IZSTĀDE “bALTTOUR 2013”
Saldus Tūrisma informācijas centram noslēgusies izstāžu sezona
Februāris p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” darbiniecēm pagājis rosīgā noskaņā, jo šajā mēnesī norisinājās tūrisma izstādes, kurās bija iespēja gan izrādīt Saldus apkārtnes
tūrisma piedāvājumu, gan palūkoties, ko jaunu un interesantu
gada laikā sarūpējuši kolēģi un kādas ir kopējās tendences tūrisma nozarē. Šogad Saldus Tūrisma informācijas centra darbinieces, kā ierasts, piedalījās izstādē „Balttour” Rīgā, kā arī
tūrisma izstādēs mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.
Izstāžu sezona tika aizsākta, dodoties uz starptautisko izstādi „Adventure 2013” Viļņā, kas norisinājās no 1. līdz 3.
februārim. Šajā izstādē tika uzsvērts Kurzemes kopējais piedāvājums grupām un individuāliem ceļotājiem. Izstādē Kurzemi
pārstāvēja tūrisma informācijas centru darbinieki un ražotāji – Rojas konservu pārstrādes uzņēmums, SIA „Beaver” un
bitenieks Jānis Vainovskis, kura plašais medus klāsts jo īpaši
pārsteidza izstādes apmeklētājus un izraisīja neviltotu interesi
par Kurzemi un Saldu.
Februāra otrajā nedēļas nogalē, no 8. līdz 10. februārim,
izstāžu centrā „Ķīpsala” jau divdesmito reizi norisinājās starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour”. Saldus Tūrisma informācijas centra darbinieces
kopā ar kolēģiem no citām Kurzemes pilsētām bija mājīgi iekārtojušās kopējā Kurzemes Tūrisma asociācijas stendā „Kurzemes sēta”, apmeklētājiem piedāvājot iespēju uzzināt sevi interesējošo tūrisma informāciju un nogaršot īpašo Saldus medus maizi - SIA „Saldus maiznieks” maizīti ar
bitenieka Jāņa Vainovska ievākoto medu. Saldus stendā izstādes apmeklētāji visbiežāk interesējās par šajā gadā plānotajiem pasākumiem, kā arī
tūrisma piedāvājumiem grupām un individuāliem ceļotājiem. Neviltotu interesi izraisīja Kurzemes Tūrisma asociācijas šīs vasaras aktuālais tūrisma
piedāvājums „Kurzemes smeķis”, kurā iekļauti arī Saldus novada tūrisma objekti – SIA „Saldus pārtikas kombināts”, lauku sēta „Kaijas”, bišu
drava „Kāres”, Ritas Armulikas zāļu tēju ražotne. No Saldus izstādē piedalījās arī bitenieks Jānis Vainovskis, SIA „Saldus pārtikas kombināts” un
keramiķis Valdis Jaunskungs. Jānis Vainovskis papildus jau ierastajam medus klāstam piedāvāja savu jaunizveidojumu – medus stienīšus, savukārt
SIA „Saldus pārtikas kombināts” apmeklētājus iepriecināja ar jauna veida konfektēm „Gotiņa” , šoreiz tām pievienojot rīvmaizi. Šajā gadā izstādes
apmeklētāji tika sagaidīti īpaši viesmīlīgi un mīļi, katrs dalībnieks bija parūpējies, kā pārsteigt apmeklētājus – bija gan degustācijas, gan visdažādākās radošās aktivitātes, iespēja piedalīties konkursos un loterijās, tāpat varēja izmest kādu loku ar elektrovelosipēdu un palūkot, kā sokas lauku
sētas iemītniekiem.
Izstāžu sezona tika noslēgta ar „Tourest” tūrisma izstādi Igaunijas
galvaspilsētā Tallinā, kura notika no 15. līdz 17. februārim. Šajā izstādē Kurzeme un Saldus novads tika prezentēti Tūrisma Valsts attīstības
aģentūras stenda Kurzemes daļā un atsevišķajā Kurzemes stendā. Visvairāk izstādes apmeklētājus interesēja jau gatavi ceļojuma maršruti,
tāpat cilvēki interesējās par aktīvās atpūtas piedāvājumiem un iespēju
pavadīt atvaļinājumu pie ūdenstilpnēm – Baltijas jūras, Kurzemes upēm
un ezeriem.
Tūrisma izstāžu apmeklēšana bija lieliska iespēja tiešai saziņai ar potenciālo ceļotāju, lai varētu labāk izprast ceļotāju vēlmes un atbilstoši
veidot tūrisma piedāvājumu. Visās trīs izstādēs Saldus novads tika pozicionēts kā medus piliens Kurzemē, kā īpaši salda vieta, kura ir kā radīta
mierīgai un nesteidzīgai atpūtai, baudot dabu, kultūrvēstures mantojumu
un novadā ražotos gardumus.

Īpašs veltījums Saldum no Alsungas maizes ceptuves “Suitu
maize”

Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste
Laura Liepiņa
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 9. janvāra ārkārtas domes sēdē
pieņemtais lēmums:
1.	Saldus novada infrastruktūras sakārtošanai, lai nodrošinātu
Brīvības un Kuldīgas ielu krustojuma apļveida kustības izbūves projektu, nepieciešams atsavināt trīs zemes gabalus (Brīvības iela 23A, Kuldīgas iela 1B un Kuldīgas iela 1C), kas atdalīti no zemes gabala Brīvības
ielā 23, Saldū, tādēļ nolēma pirkt zemes gabalus, slēdzot trīs pirkuma
līgumus:
a.
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0170, adrese:
Kuldīgas iela 1B, Saldus, 694 m2 platībā par cenu Ls 11,66 par vienu
m2, kas kopā sastāda Ls 8 092,04;
b.
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0169, adrese:
Kuldīgas iela 1C, Saldus, 253 m2 platībā par cenu Ls 11,66 par vienu
m2, kas kopā sastāda Ls 2 949,98
c.
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8401 008 0168, adrese:
Brīvības iela 23A, Saldus, 1754 m2 platībā par cenu Ls 11,66 par vienu
m2, kas kopā sastāda Ls 20 451,64.
Saldus novada domes 2013. gada 24. janvāra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.	Izvirzīt Saldus pilsētas bibliotēku atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusā.
2.
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.1 „Par veselības pabalstu”.
3.
Piešķirt līdzekļus savstarpējiem norēķiniem 2013. gada budžetā Ls 90 mēnesī, no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam, par katru Saldus novada administratīvajā teritorijā deklarēto
pirmsskolas vecuma bērnu, kurš apmeklē privāto kristīgo pirmsskolas
izglītības iestādi „Asniņš”.
4.	Izveidot Saldus novada studentu stipendiju fondu un uzsākt
tā darbību 2013. gada 1. augustā. Uzdot Izglītības, sociālajam un kultūras departamentam līdz 2013. gada 1. aprīlim izstrādāt Saldus novada
stipendiju fonda nolikumu un atrast tā administrētāju. Lai nodrošinātu
stipendiju izmaksu 3 studentiem pirmā studiju gada 4 mēnešos, paredzēt
pašvaldības 2013. gada budžetā dotāciju stipendiju fonda darbībai Ls
1320.
5.	Uzsākt Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.
- 2038. gadam izstrādi. Par Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2038. gadam izstrādes vadītāju apstiprināt Saldus novada
pašvaldības teritorijas plānotāju Zani Štenceli. Apstiprināt darba uzdevumu un izstrādes grafiku Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. - 2038. gadam.
6.	Atbalstīt biedrības „Vecāku klubiņš „Kodols”” projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riska mazināšanai Saldus Bērnu agrīnās diagnostikas centrā” iesniegumu programmā NVO
fonds. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt finansējumu EUR
12 499,75 = LVL 8 784,87 apmērā no 2013. gada budžeta līdzekļiem, kā
arī EUR 39 999,20 = LVL 28 111,60 naudas plūsmas nodrošināšanai no
2014. gada budžeta līdzekļiem.
7.	Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana Saldus novadā” iesniegumu
programmā Jaunatne darbībā. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības finansējuma daļu EUR 1 394,25 = LVL 979,88 apmērā
no 2013. gada budžeta līdzekļiem, kā arī EUR 836,55 = LVL 587,93
naudas plūsmas nodrošināšanai no 2014. gada budžeta līdzekļiem.
8.	Atbalstīt Saldus novada pašvaldības projekta „Mākslas un
mūzikas ietekme uz jauniešu spēju attīstību Saldus novadā Latvijā un
Peleponeses reģionā Grieķijā” iesniegumu programmā Comenius. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt finansējumu EUR 4 392,53 =
LVL 3 087,07 apmērā no 2013. gada budžeta līdzekļiem, kā arī EUR 5
334,28 = LVL 3 748,93 naudas plūsmas nodrošināšanai no 2014. gada
budžeta līdzekļiem.
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9.	Apstiprināt grozījumus Saldus novada domes 2012. gada 24.
maija sēdes Nr.11, 21. § „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Ezeres pagasta Ezeres ciemā” iesniegumu”.
10.
Apstiprināt grozījumus Saldus novada domes 2012. gada 24.
maija sēdes Nr.11, 20. § „Par projekta „Saldus novada Lutriņu pagasta
Namiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība””.
11.	Apstiprināt grozījumus Saldus novada domes 2011. gada 24.
novembris sēdes Nr. 16, 33. § „Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Rubas pagasta Rubas ciemā” iesniegumu”.
12.
Atzīt „Saldus radio” ētera laika izmantošanas ideju konkursu
par izbeigtu bez rezultāta.
13.
Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības Saldus novadā,
veicinātu laulību reģistrācijas, ar 2013. gada 1. janvāri piešķirt Saldus
novada piemiņas balvu katram jaundzimušajam, kurš deklarēts Saldus
novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta) un kuram vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu deklarējis Saldus novadā; Piemiņas balva – sudraba
karotīte ar Saldus novada simboliku; Paredzēt finansējumu 2012. gadā
Ls 3 500 apmērā no finanšu līdzekļu atlikuma gada beigās un Ls 4 000
apmērā 2013. gadā Saldus novada pašvaldības Dzimtsaraksta nodaļas
budžetā.
14.	Apstiprināt finansējuma sadalījumu Saldus novada izglītības
iestādēm no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam.
15.	Apstiprināt Saldus novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru algas likmi valsts piešķirtā finansējuma ietvaros
laika periodā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam, ja
no valsts ir saņemts finansējums iepriekš minētajam mērķim plānotajā
apjomā.
16.	Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas mērķdotācijas procentuālo sadalījumu Saldus pilsētas teritorijai – 28.6%, Saldus
novada pagastu pārvalžu teritorijai – 71.4%.
17.	Izdarīt šādus grozījumus 2010. gada 29. jūlija noteikumos
Nr.4 „Par Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”.
18.	Izdarīt šādus grozījumus 2010. gada 16. decembra noteikumos Nr.9 „Par piemaksas noteikšanu par papildus darba veikšanu Saldus
novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”:
19.	Izdarīt šādus grozījumus 2011. gada 11. augusta noteikumos
Nr.8 „Par Saldus novada pašvaldības darbinieku materiālo stimulēšanu”:
20.	Izdarīt šādus grozījumus 2010. gada 16. decembra noteikumos Nr.7 „Par amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanu Saldus novada
pašvaldības darbiniekiem”:
21.	Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Par Saldus novada
domes budžetu 2013. gadam”.
22.	Iegādāties pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – zemes
gabalu Slimnīcas iela 2A, Saldus, kadastra Nr.8401 004 0184, piedaloties zvērināta tiesu izpildītāja Ilzes Mālmeisteres rīkotajā publiskā izsolē.
23. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.5 „Par vienreizēja pabalsta
piešķiršanu Saldus novada iedzīvotājiem nozīmīgā dzīves jubilejā”.
24. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
Pieņemti ar Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4 43.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2011.gada 26. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 6 58.§).
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012.gada 18. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21 37.§)
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1. pantu, 5. panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 45.
pantu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par
Saldus novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām uz vienu taksācijas gadu.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums %

2.1. personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par to
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2. daļā minētajiem
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2012. gada 18. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.21 37.§))

50% apmērā

2.2. juridiskām personām, kuras radījušas ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas iepriekšējā taksācijas
gadā

50% apmērā

2.3. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā
notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar
nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem

50% apmērā

2.4. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci

90% apmērā

2.5. biedrībām un nodibinājumiem, kas saņēmuši sabiedriskā labuma statusu, realizējuši ES projektus, kuru līdzekļi 100% ieguldīti pašvaldības nekustamā īpašumā, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

90% apmērā

3. Atbilstība un iesniedzamie dokumenti 2.punktā minēto atvieglojumu saņemšanai:
3.1. Juridiskām personām:
3.1.1. saimnieciskai darbībai jānotiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
3.1.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem;
3.1.3. svītrots ar Saldus novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.6 58.§);
3.1.4. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no
1. janvāra līdz 31.decembrim (attiecas uz 2.2.punktu);
3.1.5. pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci (attiecas uz 2.4.punktu);
3.1.6. UR reģistrācijas apliecības kopija;
3.1.7. īpašuma nomas līgums ar Saldus novada pašvaldību, kur tiek realizēts ES projekts (attiecas uz 2.5.punktu);
3.1.8. revidenta atzinums par ES projektu finanšu līdzekļu izlietojumu (attiecas uz 2.5.punktu);
3.1.9. apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai (attiecas uz 2.5.punktu).
3.2.Fiziskām personām:
3.2.1.par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem;
3.2.2. svītrots ar Saldus novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr.6 58.§);;
3.1.3. apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai (attiecas uz 2.1.punktu).
4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā
persona atbilst šim statusam.
5. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi.
5.1. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Saldus novada dome sagatavo un pieņem ne
ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma un šo saistošo noteikumu noteikto 3.punktā minēto dokumentu vai to kopiju saņemšanas dienas.
5.2. Saldus novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
6. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saldus novada domes 2010.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.45 „Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Saldus novadā”.
Domes priekšsēdētājas vietnieks 						

A.Herings
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā”)
īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu nodokļu atlaižu kārtību
Saldus novadā, kas nosaka- kādos gadījumos, kam un kādā apjomā tiek piemēroti atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju loku, kuriem piemērojami atvieglojumi.

projekta nepieciešamības pamatojums

1. radīt līdzsvarojošu mehānismu, ja, pašvaldībai realizējot projektus, uzņēmējiem rodas
noteiktu laika periodu neērtības saimnieciskās darbības veikšanā,
2. atbalstīt esošos uzņēmēju un piesaistīt jaunus uzņēmējus, veidot uzņēmējdarbības vidi
Saldus novadā,
3. sniegt atbalstu sociāli maznodrošinātām personām(ģimenēm).

plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu
uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā

administratīvās procedūras un konsultācijas ar
privātpersonām

plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi neietekmē.
1. ieinteresēt uzņēmējus ieguldīt līdzekļus uzņēmējdarbības paplašināšanā un jaunu
darba vietu radīšanā, līdz ar ko mazināsies bezdarba līmenis un palielināsies nodokļu
maksājumi,
2. godīga attieksme pret uzņēmējiem un savstarpējā sadarbība.
1. ierosinājums saskaņots ar Saldus novadu veidojošo pagastu pārvalžu vadītājiem
2. ierosinājums saņēmis atbalstu no uzņēmēju konsultatīvās padomes
Domes priekšsēdētājas vietnieks			

PROJEKTI

A. Herings

Paziņojums

Saldus novada pašvaldība ar 2013. gada 24. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2, 7.§) uzsāk Saldus novada ilgtspējīgas stratēģijas 2013. - 2038.
gadam izstrādi. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 2013. gada janvāra līdz novembrim.
Attīstības plānošanas dokumenta mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
1)
Līdzdarboties dokumenta izstrādes darba grupā, iesaistīties diskusiju grupās un forumos no 2013. gada janvārim līdz aprīlim:

Laiks

Tēma

Vieta

31.01.2013.
plkst. 9.00

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes plānošanas seminārs

Saldū, Avotu ielā 12,
Izglītības pārvaldes zāle

07.02.2013.
plkst. 9.00

Darba grupa:
Prioritāri attīstāmās ražošanas teritorijas

Saldū, Striķu iela 3,
Apspriežu zāle, 3.st.

14.02.2013.
plkst. 11.00

Darba grupa:
Galvenie transporta koridori un infrastruktūra

Saldū, Striķu iela 3,
Laulību zāle

28.02.2013.
plkst. 14.00

Darba grupa:
Kultūrvēsturiskas, ainaviskas un dabas vērtību teritorijas

Tūrisma informācijas centrs,
Saldus, Striķu iela 3

07.03.2013.

Darba grupa :
Apdzīvojuma struktūra un pakalpojumi

Zvārdes pagasta pārvalde

23.03.2013.

Jauniešu forums

05.04.vai
06.04.2013.

Iedzīvotāju forums

3b

Bērnu jaunatnes centrs, Saldus, Lielā iela
Saldus, Avotu iela 12

2)	Sniegt iebildumus un priekšlikumus par plānošanas dokumenta projektu, piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kas plānota no 2013. gada
jūnija līdz jūlijam.
Lūdzam pieteikties līdzdalībai darba grupās vienu nedēļu pirms plānotās sanāksmes, Saldū, Striķu ielā 3, vai pa tālruni 63807280, 63807900,
63807916, norādot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts) un vēlamo līdzdalības veidu.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Saldus novada pašvaldības mājaslapā, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja
norādīto e-pastu.
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Saldus novada pašvaldības atklātā vēstule iedzīvotājiem

Tūliņ apritēs divi gadi, kopš Saldus novada dome pieņēma lēmumu par novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam izstrādes uzsākšanu.
Jau sākotnēji bija skaidrs, ka tas būs sarežģīts darbs, kura ietvaros novada attīstības vārdā nāksies atrast kopīgu valodu iedzīvotājiem, institūcijām un
uzņēmējiem. Nekur pasaulē līdz šim tas nav noticis viegli, it īpaši, ja teritorija, par kuras attīstību ir jāvienojas, skar arī pilsētas attīstības jautājumus.
Saskaņā ar pašvaldības pasūtījumu plānojumu izstrādāja SIA
„Metrum” – profesionāli teritorijas plānotāji, ģeogrāfi un arhitekti. Iedzīvotāju, uzņēmēju un dažādu valsts institūciju viedokli esam apzinājuši, organizējot vairāk nekā 80 darba grupas un publiskās apspriešanas sanāksmes.
Plānojuma izstrādes laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi no iedzīvotājiem un uzņēmējiem, no kuriem lielākā daļa bija attiecināmi uz viena
zemes īpašuma attīstības iespējām ar lielāku vai mazāku ietekmi uz apkārtējām teritorijām. Pašvaldības uzdevums ir veidot kopējo novada
attīstības struktūru un būt par vidutāju jautājumos, kuros saskaras dažādas attīstības intereses. Viens no šādiem jautājumiem plānošanas dokumenta
izstrādē, kam veltīta arī atklātā vēstule, ir vairāk kā 300 iedzīvotāju aicinājums - neplānot Saldus pilsētas pievārtē esošās ražošanas teritorijas
(ražošanas kvartāls uz rietumiem no Robežu ielas un dienvidiem no autoceļa Rīga – Liepāja) paplašināšanu dzīvojamās apbūves virzienā. Ražošanas pirmsākumi šajā teritorijā meklējami ap 60-to gadu beigām, bet dzīvojamā apbūves, piemēram, Ozolu ielā, ap 80-tiem gadiem. Šāda līdzās
pastāvēšana ir izveidojusies saskaņā ar tā laika plānošanu un normatīvajiem aktiem.
Domstarpību cēlonis meklējams gan ražošanas procesa rezultātā radītajās izpausmēs, pret ko iebilst iedzīvotāji, gan padomju laika plānošanā,
kurā tika pieļauta šo divu savstarpēji konfliktējošo funkciju attīstība salīdzinoši nelielā attālumā, neveidojot starp tām ietekmes mazinošas
buferjoslas – mežu joslu stādījumus u.tml.
Te mazliet atkāpe par ražošanas teritoriju attīstību kopumā Saldus novadā. Saldus pilsētā vēsturiski ražošanas objekti ir atradušies dažādās
pilsētas vietās. Pašvaldības centieni līdz ar šobrīd spēkā esošā pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi
2009. gadā ir konceptuāli virzīt ražošanas teritoriju attīstību virzienā no Saldus pilsētas centra uz perifēriju. Gan izstrādājot pašlaik spēkā esošo
pilsētas plānojumu, gan jauno novada teritorijas plānojumu, tiek samazinātas ražošanas teritorijas dzīvojamo apbūvju kvartālos, saglabājot
perspektīvā pilsētā divus galvenos ražošanas kvartālus, – autoceļa Rīga – Liepāja tuvumā, kas funkcionāli saistīts ar Saldus pagasta ražošanas teritorijām, un Lauktehnikas rajonā ap Dzirnavu ielu. Šīs ražošanas teritorijas kopā ar pieguļošo pagastu ražošanas zonām ir pamats visa novada
kopējai ekonomiskai attīstībai. Saldus pilsētā un blakus esošajos Saldus un Novadnieku pagastos 2010. gadā atradās 82% reģistrēto uzņēmumu,
nodrošinot 76% no Saldus novadā esošajām darba vietām. Ražošanas teritorijā, pret kuras paplašināšanu iestājas iedzīvotāji, atrodas
uzņēmumi, kas ir vieni no 10 lielākajiem nodokļu maksātājiem novadā (neskaitot valsts, pašvaldības iestādes) - SIA „NorPlast”, SIA „Druvas
Unguri” u.c.
Plānošanu ne vienmēr ir iespējams sākt līdz šim neapgūtā teritorijā – ir jārēķinās ar daudz dažādiem faktoriem – padomju laika plānošana, pašvaldības iepriekš izstrādātie pilsētas un pagastu teritorijas plānojumi, jau izveidotie dzīvojamās apbūves kvartāli, uzņēmēju aktivitātes,
kas balstītas uz tiesiskās paļāvības principu, ka viņu aktivitātes līdz ar kāda jauna dokumenta izstrādi netiks apturētas, un iedzīvotāju tiesības dzīvot
kvalitatīvā vidē. Tas viss prasa kompromisa meklējumus.
Vairākkārt izskatot iedzīvotāju priekšlikumus par ražošanas teritorijas iespējamo attīstību, ir pārskatīti teritorijas plānojuma risinājumi, aicinot
uzņēmējus uz sarunām gan ar pašvaldību, gan iedzīvotājiem, un vēršoties pie atbildīgajām vides institūcijām. Piedāvātais risinājums, kas izskatīts
arī plānojuma izstrādes darba grupā pēc 1. redakcijas sabiedriskās apspriedes, ir samazināt ražošanas teritoriju attīstību dzīvojamās apbūves virzienā un palielināt starp dzīvojamās apbūves un ražošana apbūves teritorijām buferzonas – zaļās zonas, kas iekļautas arī plānojuma gala
redakcijā.
Zaļās zonas jeb Zaļumvietas (Z) ir stādījumi ar specifiskām funkcijām, ar lielu ekoloģisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, kas kalpo arī reprezentācijai kā apdzīvotās vietas seja, ietver parkus un citus īpašas nozīmes zaļumus, kā arī koptas zaļumu platības, kas var būt gan publiskas, gan
privātas, un kurām vairāk ir ekoloģiska (vides kvalitātes) nevis kultūrvēsturiska vai estētiska nozīme. Tās ir teritorijas, kurās atrodas sakņu dārzi,
vizuāli un funkcionāli nepieciešamie aizsargstādījumi – sanitārās aizsargjoslas, vēja aizsargstādījumi, trokšņa aizsargstādījumi, maskējošie stādījumi u.tml.
Papildus atzīmējams, ka ražošanas radītās iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi un cilvēku novēršanai nākotnē visiem ciemiem un arī
Saldus pilsētai tiek noteikta „Ierobežojošas saimnieciskas darbības 1 km josla kvalitatīvai dzīves videi”. Šajā joslā nav atļauta jauna rūpnieciskā
apbūve, tai skaitā fermas, bet atļauta tikai vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve un sīkražošana. Tomēr šajā joslā teritorijas plānojuma plānotās
(atļautās) izmantošanas kartēs atzīmētās Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R) ražošana ir atļauta.
Bez tam MK noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 36. punkts nosaka, ka, ja
pašvaldības teritorijā blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tādu objektu būvniecība, kuri rada specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuriem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, pašvaldība iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošanai
organizē publisko apspriešanu atbilstoši pašvaldības nolikumā noteiktajai kārtībai. Pašvaldība, izvērtējot ierosinātā objekta būvniecības ieceri, ņem vērā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un publiskās apspriešanas rezultātus.
Sagatavojot šo vēstuli, novada pašvaldība ir aicinājusi pilsētas ZR daļā esošos uzņēmējus sniegt informāciju par esošo situāciju un attīstības
iecerēm.
SIA „Druvas Unguri” savus nākotnes plānus nesaista ar cūkkopības attīstību. Savukārt, biogāzes ražošana notiek slēgtā rezervuārā, tāpēc
smaku izdalīšanās vidē ir minimāla. Kukurūza ir galvenā izejviela biogāzes ražošanai, un mēslu izmantošana biogāzes ražošanai ar katru gadu tiks
samazināta, un ar laiku vispār vairs netiks izmantota. Uzņēmumam piederošajos īpašumos šajā ražošanas zonā attīstība nākotnē būs balstīta uz
komplektējošo ražošanu, kas pēc savas būtības ir preču pievienotās vērtības radīšana un nav saistīta ar vides kvalitātes pasliktināšanos.
Jautājot par nākotnes plāniem SIA “NorPlast” piederošajos īpašumos, pašvaldība tika informēta, ka arī šo teritoriju attīstība saistīta ar
noliktavu, ražošanai nepieciešamo stāvlaukumu izbūvi. Iespējamā jaunā ražošana saistīta nevis ar apjomu palielināšanu, bet ar montāžas cehu
izveidi esošajiem produktiem. Arī esošajās ražotnēs jau ir veikti nepieciešamie uzlabojumi ventilācijas sistēmās.
Liepājas reģionālās vides pārvaldes viedoklis.
„Pēc VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Liepājas RVP) informācijas uzņēmumiem pilsētas ZR daļā tiek veiktas regulāras pārbaudes. Uzņēmumi ir saņēmuši visas nepieciešamās atļaujas savas saimnieciskās darbības veikšanai.
SIA	 ,,Druvas	Unguri” cūku audzēšanas kompleksam ,,Jaunstraumēni”
2009. gada 26. martā ir izsniegta atļauja Nr.LI-09-IA-0002 A kategorijas piesārņojošai darbībai, bet biogāzes ražotnei ,,Jaunstraumēni” 2012.
gada 3. decembrī ir izdota B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.LI12IB0054. Liepājas RVP rīcībā nav negatīvas informācijas par to, ka
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biogāzes ražošanas procesā izdalītos traucējošas smakas, jo process notiek pilnībā slēgtā sistēmā.
SIA „NorPlast” 2012. gada 30. septembrī ir izsniegta atļauja Nr. LI-11-IB-0040
B kategorijas piesārņojošai darbībai (ar precizējumiem 2013. gada 8. februārī). Pirms atļaujas saņemšanas SIA „Vides eksperti” ir izstrādājusi
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu un veikusi smaku novērtējumu no SIA „NorPlast” ražotnes Saldus pagasta „Sandēs”, kas
parādīja, ka smakas mērķlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām netiek pārsniegti.
2012. gada 31. marta pārbaudes laikā konstatēts, ka pēc jauno ražošanas ēku uzbūvēšanas nav atjaunota ventilācijas sistēma ar gaisa attīrīšanas
ierīcēm, tādēļ SIA
„NorPlast” tika uzdots veikt attiecīgos pasākumus smaku izplatības samazināšanai.
2013. gada februārī plānots veikt atkārtotu kontroli.
SIA „Reneta” 2008.gada 1.septembrī ir izsniegta atļauja Nr. LIT-21-020A A kategorijas piesārņojošai darbībai, kurā no ražotnes ir atļautas smaku
emisijas. Šobrīd ir panākti jūtami uzlabojumi SIA ”Reneta” darbības laikā radušos smaku ietekmes samazināšanai.
Ņemot vērā faktu, ka Liepājas RVP ir saņemtas sūdzības arī par smaku traucējumiem un putekļiem saistībā ar citiem uzņēmumiem (a/s
,,Saldus naftas bāze”,
SIA ,,Ardeks”, SIA ,,Saldus gaļas kombināts”) un, apkopojot informāciju par augstāk minētiem uzņēmumiem, Liepājas RVP ieteiktu Saldus
novada pašvaldībai risināt jautājumu par rīcības programmas izstrādi gaisa piesārņojuma samazināšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.
1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitāti” IV nodaļas prasībām.
Saldus novada teritorijas plānojumam 2013. - 2025. gadam ir veikta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Pašvaldībai būs
jāsagatavo informatīvs ziņojums par to kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi, pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants, ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot
monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus. Lai konstatētu Saldus novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam īstenošanas radīto tiešo vai
netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, būs jāveic plānošanas dokumenta īstenošanas novērtējums un vismaz divas reizes plānošanas periodā jāizstrādā
monitoringa ziņojums.”
Saldus novada pašvaldība aicina iedzīvotājus kā galveno jautājumu šīs teritorijas attīstībā izvirzīt nevis jautājumu par to, vai „būt vai nebūt
ražošanai”, bet gan – „kāda veida ražošanai būt”, iespēju robežās iesaistoties ietekmes uz vidi novērtēšanā, sekojot līdzi vides prasību ievērošanai un atbildīgo institūciju kontrolei.
Esošo uzņēmumu paplašināšanās un jaunu uzņēmumu rašanās nenozīmē tikai īpašnieku labklājības pieaugumu. Tā ir iespēja Saldus novadam
piedāvāt jaunas darba vietas individuālās labklājības celšanai un jaunus nodokļus budžetā - novada kopējās attīstības sekmēšanā.
Pašvaldība uzsver, ka tā ar izpratni un cieņu uztver visu pušu viedokļus, un vienmēr gatava izskaidrot sabiedrībai pieņemto lēmumu pamatojumu.

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas oficiālais viedoklis: “Bijušā PSRS aviācijas
mērķpoligona teritorijā Zvārdē situācija ir īpaši sarežģīta un nepieciešama zemes attīrīšana
Aizsardzības ministrija ir identificējusi bijušo munīciju noliktavu Cekulē un bijušā PSRS aviācijas mērķpoligona teritoriju Zvārdē kā vietas,
kurās ir lielākais piesārņojums ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Tas secināts, balstoties gan uz Nacionālo bruņoto spēku (NBS) nesprāgušas
munīcijas speciālistu rīcībā esošo statistiku par iznīcinātajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem šajās teritorijās, gan arī šeit atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu specifiku.
Zvārdes pagastā situācija ir īpaši sarežģīta, jo šeit atrodas sprādzienbīstamie priekšmeti gan no II Pasaules kara, gan padomju laika, kad te atradās
aviācijas mērķpoligons. Lai gan bijušā poligona teritorijai ir noteiktas robežas un bumbošanas mērķu zona, nereti aviācijas bumbas tika mestas arī
5 kilometru rādiusā. Tādēļ precīzi pateikt, cik daudz sprādzienbīstamu priekšmetu vēl atrodas poligona apkārtnē, nav iespējams.
Apkopojot informāciju par NBS saņemto izsaukumu skaitu par atrastajiem sprādzienbīstamajiem priekšmetiem pēdējo 5 gadu laikā, atklājas, ka
Saldus novadā kopumā ir atrasts līdz šim lielākais sprādzienbīstamo priekšmetu skaits, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem. Savukārt Zvārdes un
Kursīšu pagastos atrasto priekšmetu daudzums vairākas reizes pārsniedz citos Saldus apkārtnes pagastos atrasto priekšmetu skaitu.
Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti neparedz NBS uzdevumu veikt izpēti un plānveida attīrīšanu no sprādzienbīstamiem priekšmetiem ārpus
militārajiem objektiem un teritorijām. Zemes attīrīšana ir katra īpašnieka pienākums, to par saviem līdzekļiem veicot likuma noteiktā kārtībā. Uzpērkot zemes īpašumus, valsts institūcijām būs iespējams uzsākt zemes attīrīšanu, izstrādājot risku mazināšanas un valsts zemes sanācijas plānu un
pēc tam vienojoties par veicamo darbu grafiku un to īstenošanu.
Lai risinātu jautājumu par sprādzienbīstamu priekšmetu piesārņojumu bijušā Zvārdes poligona teritorijā, tika apsvērti vairāki risinājumi. No tiem
par lietderīgāko tika atzīta piedāvājuma izteikšana pārdot īpašumus tiem zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas piesārņotākajās teritorijās.
Zemes īpašnieki tiks informēti par to, tieši kurās teritorijās ir noteiktas paaugstinātas bīstamības zonas, savukārt AS „Latvijas Valsts meži”
(LVM) individuāli uzrunās tos īpašniekus, kuru zemes īpašumus piedāvās atpirkt. Gadījumā, ja īpašnieki nevēlēsies tos pārdot par piedāvāto cenu,
iesaistītās puses centīsies rast abpusēji izdevīgu kompromisa risinājumu, individuāli vienojoties ar katru zemes īpašnieku.
Pieredze liecina, ka jau esošajās poligonu teritorijās Aizsardzības ministrijai ir izveidojusies laba un konstruktīva sadarbība gan ar mednieku
kolektīviem, gan ar biškopjiem, gan ar vides aizsardzības institūcijām.
Patlaban saimnieciskās darbības vai citi ierobežojumi ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotajās teritorijās Zvārdes pagastā netiek plānoti. Katrs zemes īpašnieks, veicot saimniecisko darbību šādās teritorijās, ir atbildīgs par drošību un sekām, ko tā var radīt. Savukārt Aizsardzības
ministrija par bīstamību šajās teritorijās ir brīdinājusi zemes īpašniekus un Zvārdes pagasta iedzīvotājus, pagājušā gada oktobrī izvietojot informatīvus stendus bijušā poligona teritorijā.
Atgādinām, ka sprādzienbīstamu priekšmetu atrašanās ikvienā teritorijā ir bīstama un var apdraudēt iedzīvotājus. Tie var radīt dzīvības briesmas
gan veicot saimniecisku darbību, gan arī gadījumos, kad iedzīvotāji tos ir nejauši atraduši.
NBS aicina iedzīvotājus, atrodot priekšmetus, kas varētu būt sprādzienbīstami, tos neaiztikt. Par tiem jāziņo tuvākajā policijas nodaļā pa telefonu
110 vai 112. Pēc informācijas saņemšanas uz notikuma vietu dosies NMN speciālisti, kas atrastos priekšmetus neitralizēs.
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Informāciju sagatavoja Aizsardzības ministrijas militāri publisko attiecību departamenta preses nodaļa

PROJEKTI
Līdzfinansējums siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem
Saldus novada pašvaldība uzaicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pieteikumus var iesniegt pretendenti, kas jau īstenojuši projektu Eiropas Savienības Struktūrfondu darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros vai vismaz pieņēmuši dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces lēmumu par projekta iesnieguma sagatavošanu iesniegšanai minētajā aktivitātē.
2013. gadā kopējais pieejamais finansējuma apjoms šiem mērķiem ir LVL 45 000.
Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā - Saldū, Avotu ielā 12, 302. kabinetā.
Kontaktpersona informācijai: Ginta Samata, e-pasts ginta.samata@saldus.lv, tālr. 63807913.
Finansējums tiek piešķirts saskaņā ar Saldus novada pašvaldības domes nolikumu „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
siltumnoturības uzlabošanas pasākumu projektu īstenošanai”. Ar nolikumu var iepazīties www.saldus.lv vai saņemt Avotu ielā 12, 3. stāvā, 302.
kabinetā.
Pieteikšanās termiņš: līdz brīdim, kamēr Saldus novada pašvaldības budžetā būs pieejami finanšu līdzekļi, kas paredzēti šim mērķim, bet ne
vēlāk kā līdz 2013. gada 1. oktobrim.

NVA AKTUALITĀTES

Karjeras konsultācijas NVA Saldus filiālē

Bezmaksas Karjeras konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūras Saldus filiālē ir pieejamas ikvienam interesentam.
Šeit Jūs varat saņemt informāciju par:
izglītības iegūšanas iespējām Latvijā un ārvalstīs,
par programmu akreditāciju un licencēšanu,
darba meklēšanas metodēm, iesniedzamajiem dokumentiem, gatavošanos darba intervijai,
profesiju standartiem.
Saņemt palīdzību:
darba devējam iesniedzamo dokumentu (CV, pieteikuma vai motivācijas vēstules) izstrādāšanā un noformēšanā, nosūtīšana pa e-pastu,
vakanču meklēšanā internetā.
Veicot dažādus testus pēc zinātniski atzītām metodikām, varat:
izzināt savas intereses un profesionālās ievirzes,
noskaidrot piemērotākās darbības jomas,
noskaidrot savu darbības stilu, spēju būt organizatoram,
veikt intelekta izpētes testus.
Sīkāka informācija:
•
Mājas lapā: www.nva.gov.lv
•
Kontaktālrunis: 28319396; 63881577
•	E-pasts: zanna.meija@nva.gov.lv
•
Vai arī personīgi 112. kab. Avotu ielā 12, Saldū
Jūs laipni apkalpos karjeras konsultante Žanna Meija.

AKCIJA
Akcija „Ik dienu medus karoti vienu”
No 14. janvāra Saldus novada pašvaldībā, atsaucoties uz bitenieka
Jāņa Vainovska ierosinājumu, uzsākta akcija „Ik dienu medus karoti
vienu”.
Ne velti Saldus novada ģerboni veido 16 medus pilieni, Saldus pilsētas izcelšanās teika noslēdzas ar vārdiem „saldu ēdu, saldu dzēru…” un
cilvēki no tuvākām un tālākām vietām ierodas mūsu novadā, lai baudītu
„Saldumu tūres” piedāvājumu, apmeklējot novada saldumu ražotājus,
– Saldus novads nenoliedzami ir saldākā vieta Kurzemē. Tieši tādēļ, lai
vēl vairāk uzsvērtu un izceltu visu iepriekš minēto, uzsākta akcija „Ik
dienu medus karoti vienu”, kuras mērķis ir popularizēt Saldus novadu kā
saldu vietu, kā medus pilienu Kurzemē, veidojot pozitīvu novada tēlu.
Akcijas laikā ciemiņiem un sadarbības partneriem, kas viesojas Saldus
novada pašvaldībā, pie tējas un kafijas cukura vietā tiek piedāvāts medus, tādējādi sekmējot arī vietējo ražojumu atpazīstamību un pozicionējot medu kā vienu no veselīga dzīvesveida pamatelementiem.
Akciju atbalsta aktīvie un čaklie Saldus un apkārtnes bitenieki, kuri
pašvaldībai vienu mēnesi piedāvā lietot medu bez maksas (akcijā iesaistījušies 13 bitenieki). Pēc tam pašvaldība medu no biteniekiem iegādāsies.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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AKTUALITĀTES
Saldū atvērta veselības uzlabošanas studija „Sante”
Lai paplašinātu Saldū pieejamo veselības uzlabošanas iespēju klāstu, Santa Šarķe, Iveta Meijere un Sandra Daktere apvienojās un nodibināja
biedrību „Sante” un uzrakstīja projektu „Leader” projektu fondam. Projekts veiksmīgi realizēts – 2. februārī svinīgi tika atklāta veselības studija
„Sante” Saldū, Celtnieku ielā 2a.
Uz studijas atklāšanu bija ieradušies vairāk nekā 50 atbalstītāju, sveicēju un interesentu.
Studijā ir iespējams sportot divu veidu trenažieros. Ir kardio trenažieri (velotrenažieris, skrejceliņš u.c.) un hidrauliskie trenažieri, kuri ir izvietoti
aplī, paredzēti visa ķermeņa muskuļu trenēšanai. Tā kā to darbības mehānisms ir hidraulika, nav iespējams pārpūlēties. Katru trešdienu studijā strādā
fitnesa trenere, kura sastāda individuālu treniņa programmu, uzsvaru liekot
uz to ķermeņa daļu, ko vēlas uzlabot. Ja nepieciešams, trenere var sastādīt
arī uztura plānu. Šīs konsultācijas ir maksas pakalpojumi un iepriekš vēlams
pieteikties. Pārējās nedēļas dienās, kā darboties ar trenažieriem parāda kāda
no biedrības loceklēm.
Veselības studija darbojas katru darba dienu no plkst. 9:00 - 21:00 un
sestdienās no 11:00 – 15:00.
Mēneša abonementu izmaksas:
Apmeklējums ar neierobežotu skaitu – Ls 20
Apmeklējums 8 reizes – Ls 15
Apmeklējums 8 reizes laikā no 9:00 – 16:00 – Ls 12
Vienas reizes apmeklējums:
Trenažieru zāles apmeklējums 1 reizi – Ls 2,50
Ķermeņa sastāva analizators 1 reize – Ls 0,50
Individuālās treniņprogrammas izstrāde (trešdienās) – Ls 7
Uztura speciālista konsultācijas un uztura plāna sastādīšana – Ls 12 - 15
Sīkāka informācija zvanot pa tel: 26250332 un biedriba.sante@inbox.lv.
Projektu līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Saldus novada pašvaldība.
Biedrības atbalstītāji – Hipotēku un Zemes banka, z/s „ Līdumi”.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

PAGASTOS
Nīgrandes pagastā
Šajā gadā Nīgrandes pagastā atsākam skatīties kino, 19. janvārī bija multiplikācijas filma „Leģendārais piecinieks”. Bērni filmas parasti apmeklē kopā ar vecākiem. Filma patika ne tikai bērniem, bet arī vecākiem.
20. janvārī notika Druvas teātra izrāde “Skrandaiņi un augstmaņi”, publika bija atsaucīga un novērtēja aktieru spēli.
14. februārī gaidām viesos Liepājas teātra izrādi bērniem „Sniegbaltītes skola” un izrādi pieaugušajiem „Laimesciema podniekdarbnīca”.
Informāciju sagatavoja kultūras nama vadītāja Ligita Ķiene
Nīgrandes pagasta Dienas centrā trešdienas vakaros ir iespējams piedalīties rokdarbu darināšanā. Janvāris ir pagājis mācoties adīt dubultos cimdus. Cimdi tiek adīti uzreiz dubultā uz četrām adatām. Šādu cimdu darināšanu apmāca Elga Barone.
Vēl Dienas centrā bija piparkūku vakars, kurā bija iespējams izcept piparkūku mājiņas un veidot eglīšu rotājumus.
Informāciju sagatavoja dienas centra vadītāja L. Viežauska
Pampāļu pagastā
Sirsnīgs sveiciens visiem janvārī dzimušajiem pampāļniekiem! Jauna gada sākums ir sapņu un cerību piepildīšanās laiks! Lai arī Jums visas
vēlmes piepildās! Un galvenais, lai veselība nepamet ne garu, ne miesu!
Pēc krāšņā Jaunā gada nakts pasākuma ir iestājies nosacīts miers. Vēl gads nav uzņēmis straujo skrējienu. Arī kultūras aktivitātēs iestājusies
pauze. Tā vismaz varētu likties.
Vokālā ansambļa meitenes gatavojas skatei. Dramatiskais kolektīvs iestudē jaunu lugu. Folkloras kopa gatavojas Meteņiem un Dziesmu un deju
svētkiem. Drīz atsāksies nodarbības aerobikā.
Pavisam bez kultūras neiztikām arī janvārī. 13. janvārī bijām Ventspilī, kur noskatījāmies Tautas deju kolektīva „Liedags” iestudēto uzvedumu
„Ledus karaliene”. Bet 19. janvārī skatījāmies multiplikācijas filmu „Lieliskais piecinieks”.
Līdz februāra vidum bibliotēkā ir apskatāma pampāļnieka Jurija Kurtaniča gleznu izstāde. Nebijis notikums – cilvēki uz bibliotēku iet tikai tāpēc,
lai redzētu šo izstādi. Jāteic, ka darbi tiešām iespaido, un liek aizdomāties par to, ka dzīvojot vienā pagastā, nemaz nepazīstam savus cilvēkus un
nezinām, cik talantīgi viņi ir un kādas lielas lietas var paveikt. Noteikti iesaku apskatīt Jurija Kurtaniča gleznas!
No janvāra, katru trešdienu, bibliotēka piedāvā skatīties labākās un interesantākās multiplikācijas filmas.
25. janvārī bibliotēkā bija tikšanās ar pampāļnieci Dzidru Belsoni. Viņas atmiņas un stāstījums bija interesants un aizkustinošs. Stāstījums bija
par Latvijai skumjo laiku – karu, bet arī tad dzīve turpinājās. Caur asarām un smiekliem dzirdējām par ļaunumu un postu, dzirdējām par mīlestību
un satikšanos. Klausītāji mīļu paldies saka Dzidrai par stāstījumu un par to, ka viņa spējusi paturēt atmiņā un dot tālāk to, kas nav svešs visiem
vecākās paaudzes pampāļniekiem.
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PAGASTOS
Noslēgumam tuvojas turnīri novusā un galda hokejā. 31. janvārī noslēdzās projekts „Lasīšanas veicināšanas programma” bērnu un jauniešu
žūrija.
Jautras izdarības skolā notika Teņa dienā 17. janvārī. Gājām rotaļās, minējām mīklas, uzzinājām interesantus faktus par Teņa dienu.
1. - 4. klašu skolēniem patīk skolas bibliotekāres rīkotie tematiskie pasākumi, kas veltīti rakstniekiem un dzejniekiem. Šoreiz tas bija par A.
Lindgrēnas daiļradi. Pasākumā bija rotaļas, dziesmas, radošie darbiņi, informācija par rakstnieci, bija ieradušies tēli no A. Lindgrēnas grāmatām –
Pepija, Karlsons u. c. Noslēgumā visi mielojās ar svētku kliņģeri.
Par godu R. Blaumaņa jubilejai janvāra beigās skolā bija rakstniekam veltīta nedēļa 5. - 9. klašu skolēniem. Notika zīmējumu konkurss un pasakas „Velniņi” iestudējums. Katra klase sagatavoja vienu fragmentu no „Velniņiem” un kopā izdevās jauka izrāde.
Skolēni parādīja savas zināšanas un datorprasmju iemaņas „Puzzles” likšanas konkursā, ko rīkoja informātikas skolotāja A. Baltiņa.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa
Vadakstes pagastā
Janvārī katru sestdienu Vadakstes sportisti startēja kādā no sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībām izbraukumā, bet 26. janvārī Vadakstē notika
sacensības volejbolā vīriešiem.
2. februārī Vadakstē notika sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensības volejbolā sievietēm un 9. februārī sacensības zemledus makšķerēšanā.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore - Ieva Ģērmane
Zaņas pagastā
Saldus novada pašvaldība novembrī iesniedza projekta pieteikumu Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” otrās
kārtas konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā”.
Projekta ietvaros, Zaņas pagastā 2013. gadā mums visiem būs iespēja piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs, kā arī tiks papildināta materiāli
tehniskā bāze nometņu organizēšanas vajadzībām. Nodarbību spektrs būs ļoti dažāds – sporta jomā dažādas nodarbības vadīs Sandis Gedominskis,
ārstniecisko vingrošanu - Valda Berga. Radošajās nodarbībās būs iespēja apgūt prasmi veidot informatīvos izdevumus, avīzītes, bukletus, izmantojot attiecīgu datorprogrammu Initras Kinstleres vadībā; interesantas dekupāžas tehnikas, trauku apgleznošanu un zīda apgleznošanu mācīs ļoti
pieredzējusī skolotāja Sandra Liepiņa; sveču liešanas, aromātisku ziepju gatavošanas un dažādu interesantu materiālu izmantošanas noslēpumus
rādīs Ilma Kamkovska. Nodarbībām nepieciešamie materiāli tiks iegādāti par projekta līdzekļiem, bet būs iespēja arī izmantot savus materiālus,
piemēram, apgleznot savu mīļāko kafijas krūzi. Gaidīts tiek ikviens uz visām nodarbībām, nav nekādi ierobežojumi, ne vecumam, ne dzimumam,
ne deklarētajai dzīvesvietai.
Informāciju apkopoja Ilma Kamkovska
Zirņu pagastā
19. janvārī pagasta pārvaldes zālītē valdīja liela rosība un burvīgā smarža kņudināja garšas kārpiņas, un kā nu ne, sapulcējušās rosīgās Zirņu
sievas, lai svinētu Teņa dienu. Uz pasākumu līdzi katra bija paņēmusi „cūcisku” našķi, bija gan cūku pupu kotletes, gan galerts, aukstā gaļa un dažādas gardas maizītes. Visi ēdieni tika degustēti un minētas sastāvdaļas, kā arī saimnieces neskopojās padalīties ar receptēm. Tika minētas mīklas un
dažādas tradīcijas veltītas Teņa dienai, jo sensenis Tenis bija cūku aizgādnis un no tā, kā padevās sivēni un barojās cūkas, bija atkarīga saimes rocība.
Teņa dienā, 17. janvārī, pēc tradīcijas nedrīkstēja nekādus darbus darīt, bet tā kā pasākums notika sestdienā jau pēc Teņa dienas, tad sievas mācījās
izgatavot piespraudes ar atstarojošiem elementiem, lai arī tumšā laikā varētu droši doties ārā no mājām. Pasākumā valdīja ļoti omulīga gaisotne un
zirņu sievas norunāja atkal tikties Sveču dienā.
Zirņu pagasta dramatiskais kolektīvs iestudē jaunu lugu – J. Jurkāna „Vistas”, un mēģina literāro montāžu pēc lugas „Princese uz zirņa” motīviem, lai varētu veiksmīgi piedalīties teātra svētkos Lutriņos 9. februārī.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita Rimkus
Zvārdes pagastā
Iesākoties jaunajam gadam, pie mums Zvārdē, notika hokeja turnīrs ”Zvārdes nūja,” ar puišiem tika norunāts datums par hokeja turnīru – 26.
janvāris. Lai notiktu šis turnīrs, bija jāsaaicina draugi no citiem novadiem.
Šim pasākumam bija ļoti liela atsaucība, sabrauca ciemiņi no Brocēnu novada, Novadnieku pagasta un Saldus.
Komanda Brocēniem tika nosaukta „PNNR”, no Novadniekiem komanda „Draudzība”, un Saldus „Pingvīni”, kuri arī ieguva 1. vietu un, protams, ceļojošo kausu, par kuru cīnīsies nākamo gadu komandas, 2 . vietu ieguva „PNNR”, 3. vietu ieguva mūsu pašu komanda „Zvārdes nūja” un
4. vietu ieguva Novadnieku pagasta komanda „Draudzība”, 5. vietu ieguva no Saldus otra komanda „Kaut kur”.
Šai pasākuma tika padomāts par dalībniekiem, lai varētu sasildīties. Mūsu pulciņa „Čaklās rokas” dalībniece Sandra Rubule vārīja zupu, pēc
spēles tika pasniegta silta tēja un kārsta zupa, par to mūsu dalībnieki bija ļoti pārsteigti un gandarīti. Pasākumā arī piedalījās Zvārdes pagasta pārvaldnieks Imants Džulis, kurš vadīja visas spēles norisi, un ļoti bija iejuties visā pasākuma norisē.
Februārī, tuvojoties Valentīna dienai, mēs ar bibliotēkas vadītāju Velgu padomājām par maziem Zvārdes bērneļiem, ar kuru palīdzību mēs gatavojām apsveikuma kartiņas māmiņām. Bērniem ļoti patika gatavot un izpausties, veidot sirsniņu kartiņas, kā arī veidojām arī lielās sirdis zāles
dekorēšanai. Gatavojām ziedus - mazas rozītes, kuras izvietojām uz galdiem Valentīndienai veltītajā atpūtas vakarā, kurš notika 15. februārī.
Sveicam februāra jubilāri – Graciju Miezi!
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KONKURSS
Konkurss „Medus dzērieni”

Iepriekšējais konkurss

SIA „Meduspils” un Jānis Vainovskis
sadarbībā ar „Saldus Novada Vēstīm”, izsludina konkursu „Medus dzērieni”. Konkursam ir gan radošā, gan eksperimentālā
daļa. Oriģinālākās atbildes autoram – balva.
Atbildes līdz 7. martam gaidīsim elektroniski pa e-pastu tic@saldus.lv vai rakstiski,
iesniedzot tās p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs”, Striķu ielā 3.
Jautājumi:
1.
Kāda ir Jūsu labākā medus dzēriena recepte?
2.
Kāds būtu Saldus pilsētas īpašais saldais dzēriens? Lūdzu, īsi
to aprakstiet – nosaukums, sastāvdaļas, etiķete)
3.
Kāds varētu būt Saldus vīna īpašais nosaukums? (Var būt arī
senvārds vai jaunvārds)
Eksperiments: „Temperatūras un laika mērīšana”
Noskaidrojiet, kad pie tējas var likt medu! Eksperimentam nepieciešams: tēja, krūze, medus, termometrs, bet noteikti izmantojiet tikai karstuma izturīgu termometru.
1.	Aprakts – kāda tēja un cik liela krūzīte tiek lietota,
2.	Aplejiet tējai krūzītē verdošu ūdeni, pierakstām laiku,
3.
Kad tēja ievilkusies, izmērām tējas temperatūru un pierakstām
laiku,
4.
Pievienojam medu,
5.
Kad medus izšķīdis, pierakstām temperatūru un laiku,
6.	Brīdī, kad sākam dzert tēju, pierakstām laiku un izmērām tējas
temperatūru,
7.
Pierakstām laiku, kad tēja izdzerta vai kad atdzisusi,
8.
Pierakstām secinājumus.

Iepriekšējā „Saldus Novada Vēstis” numurā bija publicēts jau otrais
informatīvā izdevuma „Saldus Novada Vēstis” un Saldus novada uzņēmēju piedāvātais konkurss iedzīvotājiem. SIA „66North Baltic” un
„Saldus Novada Vēstis” konkursā piedalījās jau vairāk dalībnieku nekā
iepriekšējā konkursā, un ceram, ka nākošajos konkursos piedalīsies aizvien vairāk cilvēku. Puse dalībnieku jau bija atbildējuši uz jautājumiem,
ko atrada elektroniskajā „Saldus Novada Vēstis” versijā mājas lapā
www.saldus.lv pirms vēl bija iznācis informatīvā izdevuma drukātais
numurs.
Pareizās atbildes uz jautājumiem, ko lasītājiem sagatavoja SIA
„66North Baltic” direktore Silva Landmane, tika noskaidrotas ekskursijas laikā pa ražotni, kuru viņa arī vadīja. Silva Landmane uzņēmumā
strādā no tā dibināšanas sākuma Latvijā - no 1999. gada. Uzņēmums
šuj apģērbus no termoregulējošiem un ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem, kā arī specapģērbus (Islandes policijai, glābšanas dienestiem u.c.).
Produkcijas klāsts ir sākot no cepurēm, cimdiem, zīdaiņu apģērba līdz
augstākās sarežģītības tehnoloģiju jakām.
Gandrīz visu saražoto produkciju sūta atpakaļ uz Islandi, taču daļa
produkcijas paliek Latvijā. Uzņēmumam ir veikals Rīgā t/c „Domina”.
Zīmola 66North apģērbus Latvijā iecienījuši dažādu sporta veidu pārstāvji- hokejisti, orientieristi, daiļslidotāji, kamaniņu braucēji, kā arī aktīva dzīves veida piekritēji.
Vēl viena SIA”66North Baltic” šūšanas fabrika Latvijā darbojas Aizputē.
Uz ekskursiju varēja ierasties četri pareizo atbilžu sniedzēji, kuri saņēma piemiņas balvas no uzņēmuma. Dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju doties ekskursijā uz ražotni un izteica cerību, ka arī citi uzņēmumi
varētu piedāvāt līdzīgas aktivitātes.
Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Zane
Sproģe

Lai izdodas!
Šķidruma temperatūra

Laiks, kurā medus var atrasties
attiecīgajā temperatūrā

90

6 minūtes

80

30 minūtes

60

6 stundas

40

24 stundas

35

neierobežotu laiku

Fotokonkurss „Saldus – zeme starp Skrundu un Zemgali”
Lai papildinātu fotoattēlu arhīvu Saldus novada informatīvo materiālu izveidei un prezentācijas vajadzībām, Saldus novada pašvaldība sadarbībā
ar p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” izsludina fotokonkursu četrās kārtās „Saldus – zeme starp Skrundu un Zemgali”. Konkurss norisināsies
no 1. februāra līdz 31. oktobrim.
Konkursam fotogrāfijas var iesniegt ikviens - gan profesionāls fotogrāfs, gan fotoamatieris. Iesniegtajām fotogrāfijām jāatspoguļo Saldus novads
– tā attīstība, saimnieciskā darbība, pilsētvide, daba, tradīcijas, iedzīvotāji ikdienā un svētku reizēs. Fotogrāfi drīkst iesniegt ne vairāk kā 10 fotogrāfijas katrā kārtā. Iesniegtos darbus pēc punktu principa vērtēs žūrija piecu cilvēku sastāvā – gan pašvaldības pārstāvji, gan mākslas eksperti, gan
fotogrāfi. No konkrētajā kārtā iesniegtajām fotogrāfijām tiks atlasītas 15 labākās fotogrāfijas pašvaldības informatīvo materiālu sagatavošanai un
iedzīvotāju aptaujai, kura notiks Saldus novada interneta mājas lapā un kuras laikā tiks noteikts kārtas uzvarētājs – simpātiju balvas ieguvējs. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts pēc visās četrās kārtās iegūto punktu kopsummas. Jāpiebilst, ka konkursa dalībnieki cīnīties par vērtīgām balvām.
Konkursa 1. kārtai „Ziema” savus darbus var iesniegt no 1. līdz 28. februārim Saldus Tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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Saldus novada pašvaldība sveic februāra apaļo jubileju gaviļniekus
Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Ko palīdz, kad asaras sēj?
( E. Veidenbaums)
Ezeres pagastā
Silvija Samauska- 50
Adelija Pūne- 55
Valentins Samauskis- 55
Juris Žodziņš- 55
Ernests Graudiņš- 60
Harijs Krūmalis- 60
Maruta Mateiča- 65
Jaņīna Micka- 65
Roberts Pūne- 65
Silvija Viļumsone- 70
Marta Gulbe- 95
Adams Smiļģis- 98
Jaunauces pagastā
Anita Šeršņeva- 55
Rubas pagastā
Vanda Mitkus- 55
Ādoms Liģeiķis- 60
Gavrils Golomazovs- 75
Valentīna Hmeļņika- 75
Elena Grigoliene- 80
Lidija Permina- 85
Šķēdes pagastā
Viktors Vadekaitis- 50
Jānis Maļaukins- 50
Edīte Zviedre- 50
Vilnis Freimanis- 70
Kursīšu pagastā
Sandra Vītiņa- 50
Ona Želve- 90

Mārīte Klāva- 50
Jānis Dobrickis- 55
Mihails Fedorci- 55
Baiba Kasjanova- 55
Ziedonis Zomerovskis- 55
Vitauts Zaneribs- 60
Vasilijs Kucs- 65
Tatjana Tillere- 65
Spodra Ozola- 70
Biruta Petere- 70
Ilmārs Dēvits- 75
Ilga Birgersone- 80
Arvīds Kopmanis- 80

Zenta Rolava- 55
Rihards Gravelsons- 60
Irēna Madžule- 65
Jozaps Jokubausks- 75
Novadnieku pagastā
Ēriks Stepēns- 50
Aigars Freimanis- 50
Māris Miķelsons- 50
Ruta Birņika- 55
Antoņina Japina- 55
Anita Grābante- 60
Anna Krastiņa- 65
Anda Grīnberga- 65
Valentīna Sandula- 70
Rita Siminska- 70
Visvaldis Liekmanis- 70
Valentīna Vereskova- 80
Osvalds Grietnieks- 85
Jūlija Leščinska- 93

Zvārdes pagastā
Gracija Mieze- 75
Saldus pilsētā
Dzintra Bula- 70
Valda Ficaka- 70
Anita Gaiķe- 70
Dzintra Griezīte- 70
Voldemārs Miezis- 70
Valentīna Oliņa- 70
Ināra Ukavica- 70
Ilga Veinberga- 70
Juris Vinklers- 70
Rihards Zviņģis- 70
Aivars Grasmanis- 75
Valija Gudriķe- 75
Visvaldis Jamants- 75
Daila Kreita- 75
Grigorijs Zuza- 75
Ilga Bērziņa- 80
Aldona Brahmane- 85
Staņislavs Buls- 85
Artamons Lācis- 85
Alma Rikure- 85
Visvaldis Volfmanis- 85
Gaļina Žigalova- 85
Visvaldis Vējš- 90
Arturs Zavickis- 90
Lidija Svence- 91
Velta Jērāne- 92
Zenta Šenberga- 93
Herta Upeniece- 93
Jānis Iršiņš- 95

Pampāļu pagastā
Rudīte Fīlupe - Pīlupe- 50
Eduards Zēns– 50
Modris Ābele– 55
Alberts Miezītis– 55
Ivars Andersons- 70
Saldus pagastā
Inta Kļava- 50
Ludmila Pikalova- 60
Dzintra Burkevica- 65
Alfreds Leja- 70
Ivanda Treiliba- 70
Marta Finkenfūsa- 93
Vadakstes pagastā
Lilita Vistiņa- 70
Olga Raude- 70
Genovaite Strīķe- 75

Lutriņu pagastā
Inga Vorobjova– 50
Marija Popova– 70
Silvija Jākobsone– 60

Zaņas pagastā
Aivars Krauze- 60
Jānis Šukste- 65
Ojārs Dzeniņš- 70
Silvija Hermansone- 70

Nīgrandes pagastā
Māra Krašauska- 55

Zirņu pagastā
Genadijs Daņilovs- 50

PASĀKUMU KALENDĀRS
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

23.02. plkst. 18:00

Deju koncerts "No Ziemassvētkiem uz dziesmu svētkiem". Koncertā piedalās TDA “Kursa” un draugu kolektīvi, ieeja bez maksas

1. 03.

Tautas deju kolektīvu koncerts „Pavasara palāses”

8. 03.

Saldus Tautas teātra pirmizrāde „Piektā labierīcība” ( M.
Svīre) (Mazajā zālē)

15. 03. plkst.
19:00

Koncertprogramma „Mēs jūs mīlam”, uzstājas Dz. Čīča,
K. Antess un brāļi Riči.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

1.02. - 14.04.
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Izstāde Saldus un Brocēnu novada laikrakstam „Saldus
zeme - 50”

17.02. – 3.03.

A. Zavicka 90 gadu Jubilejas gleznu izstāde
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

04.02. – 05.03.

Izstādes:
- Laikrakstam „Saldus Zeme” – 50 (Klusajā lasītavā),
-Fotogrāfa Ingusa Ķēpuļa darbu iztāde (Konferenču
zālē)

26.02. plkst. 14:00

Literārs pasākums „Auss no debesīm”. Tikšanās ar rakstnieku Andri Puriņu

28.02. plkst. 13:00

„Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums Saldus novada administratīvajā ēkā, Avotu ielā 12, zālē

PASĀKUMU KALENDĀRS
KAPELLERU NAMĀ

ŠĶĒDES PAGASTĀ

pirmd. un trešd.
plkst. 17:30

Ārstnieciskā vingrošana

pirmd. un trešd.
plkst. 19:00

Kustību nodarbības

ceturtd. plkst.
18:00

Filcēšanas un pērļošanas nodarbības

otrd. un ceturtd.
plkst. 14:30

Mūzikas nodarbības mūzikas studijā 6 - 9 gadus veciem
bērniem; individuālās nodarbības pēc pieraksta

23.02. plkst. 17:00

piektd. plkst.
19:00

Argentīnas tango nodarbības. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tel. nr. 29573205 (Silva)

Pampāļu amatierteātra izrāde Lutriņu klubā H. Paukšs
„Trīs kāposti”

09.03. plkst. 19:00

februārī

Jetes cimdu izstāde

„Lutriņu ziņģe ‘13” Lutriņu klubā, dalībniekiem pieteikties līdz 28.02., tel. 25423642

09.03. plkst. 22:00

Balle Lutriņu klubā, spēlē „Lustīgais blumīzers”, galdiņu rezervēšana pa t.25423642

8. 03.

8. marta balle „Ikviena ir un būs īpaša, tādēļ vien, ka ir
sieviete” Kalnu kultūras namā, bārazālē, ieejas maksa
Ls 2,00

16.03. plkst. 14:00

Starptautiskais pensionāru salidojums „Mēs tikāmies
martā” Kalnu kultūras namā, diskozālē

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
23. 02.

Biedrības "EVE" ziemas autosprints 4. posms, vieta tiks
precizēta

23.02. plkst. 13:00

Senioru pasākums „Kaimiņu būšana” Šķēdes skolas zālē

08.03. plkst. 16:00

Tematiska pēcpusdiena „Es esmu sieviete” Šķēdes dienas
centrā

25.03.

Komunistiskā genocīda upuru dienai veltīts pasākums
Šķēdes skolas zālītē
LUTRIŅU PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

23.02.

Sporta spēles ,,Dienvidi” minifutbols vīriešiem Saldus
novads, Nīgrandes pagasts

23. 02. plkst.
17:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - VEF skola Saldus
sporta kompleksā

24.02. plkst. 10:00

Saldus novada atklātais čempionāts zolītē kafejnīcā
,,Miestiņš 2” Kuldīgas ielā 86

27. 02. plkst.
20:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - BS Rīga/Rīdzene/
LU Saldus sporta kompleksā

28.02. plkst. 17:00

Noslēguma pasākums Bērnu žūrijai Pampāļu bibliotēkā

01.03. plkst. 10:00

„Veiklo stafetes” 2001. - 2003. gadā dzimušajiem Saldus
sporta kompleksā

01.03. plkst. 20:00

Atpūtas vakars SIA „Pampāļi” strādājošajiem Pampāļu
kultūras namā

2. 03. plkst. 12:00

Izcilāko sportistu un treneru sumināšana „Sporta Zvaigznes 2012” Saldus pilsēta, Avotu iela 12

08.03. plkst. 16:00

2. 03. plkst. 19:00

Balle sportistiem Druvas kultūras namā

Koncerts Māmiņām un vecmāmiņām Pampāļu pamatskolā; plkst 22.00 atpūtas pasākums veltīts Sieviešu dienai Pampāļu kultūras namā

08.03. plkst. 10:00

Volejbols 1993.-1996. gadā dzimušajiem novada sporta
zālēs

No 15.03.

Bērnu zīmējumu izstāde „Tuk, tuk Zīlīte!” Pampāļu bibliotēkā

9. 03. plkst. 17:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - Liepājas Lauvas 2
Saldus sporta kompleksā

16. 03. plkst.
17:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - BK VEF-LSPA

23.03. plkst. 17:00

LBL 2 spēle basketbolā BK Saldus - BK Ventspils
Augstskola
EZERES PAGASTĀ 

26.02. plkst. 11:00

Rīgas leļļu izrāde „Pasaka par diegabiksi” Ezeres kultūras
namā

9.03. plkst. 19:00

Pagasta vīriešu koncerts veltīts Starptautiskajai sieviešu
dienai Ezeres kultūras namā
RUBAS PAGASTĀ

23.02.

Pasākums „Mācies pats un māci citus” Rubas bibliotēkā

08.03.

Brocēnu teātra izrāde „Līnis murdā”. Pēc izrādes pārsteigumi sievietēm Rubas tautas namā

marta sākumā

Lieldienu dekoru gatavošana Rubas Dienas centrā
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

24.02.

Notiks Liepājas Metalurgu tautas teātra izrāde "Pūt vējiņi" Jaunlutriņu pagasta Ošenieku klubā

07.03. plkst. 14:00

Sadraudzības pasākums tiem, kam pāri 50 gadiem - tautas namā

PAMPĀĻU PAGASTĀ

No 25.02.
15.03.

līdz

Keramiķu A. Gūtmanes un I. Gūtmanes darbu izstāde
Pampāļu bibliotēkā

SALDUS PAGASTĀ

9. 03. plkst. 18:00

7. VPDK „Druva” festivāls „Trejdeksnis” Druvas kultūras namā

26.02., 5.03 un
12.03. plkst. 19:00

Ārstnieciskā vingrošana Zaņas skolā

9.03. un 16.03.
plkst. 11:00

Radošās nodarbības ziepju liešanā Zaņas skolā

9.03.

8. martam veltīts pasākums „Ak, sievietes, sievietes!”,
uzstājas Zaņas pagasta amatierkolektīvi. Pēc pasākuma
– balle Zaņas skolā

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

09.03. plkst. 14:00

Pasākums „Sievišķības noslēpums...” Zirņu pagasta pārvaldes zālītē

2.03. plkst. 18:00

Druvas amatierteātra izrāde „Skrandaiņi un augstmaņi”
Striķu kultūras namā, režisore Ļ. Kapteine

9.03. plkst. 12:00

Rokdarbnieku pulciņš „Čaklās rokas” kūku gatavošanas pasākums par godu Sieviešu dienai Striķu kultūras
namā

16.03. plkst. 12:00

Galda spēļu turnīrs

ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 25, 2013. gada februāris. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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