2012.gada 6. SEPTEMBRIS

AKTUĀLAIS PASĀKUMS

Noslēdzies Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra rekonstrukcijas projekts
Otrdien, 4. septembrī, notika projekta „Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra sakārtošana, sagatavojot teritoriju starp Lielo, Striķu un Rīgas ielām uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstībai” noslēguma pasākums- rekonstruētā
Lielās ielas posma un labiekārtotās teritorijas starp Lielo,
Striķu un Rīgas ielām svinīgā atklāšana.
Gan Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, gan arī SIA “Ceļu būvniecības sabiedrības “Igate””
valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns pateicās novada,
bet īpaši tuvējo namu, iedzīvotājiem par pacietību un
sapratni projekta realizācijas gaitā. Lai arī radās dažādi
sarežģījumi, piemēram, ar atrastajiem arheoloģiskajiem
materiāliem, darbi turpinājās un tika paveikti laikā. Kā
uzsvēra domes priekšsēdētāja, šis bija vēsturisks brīdis,
jo ir pabeigts pirmais pilsētvides projekts Saldū.
Pēc pasākuma svinīgās daļas interesenti varēja iepazīties ne tikai ar padarīto Lielajā ielā, bet arī aplūkot bruģētos iekšpagalmus folkloras kopas „Medainis” pavadībā.
2010.gada 20.decembrī noslēgta vienošanās starp
Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Saldus novada pašvaldību par projekta „Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra sakārtošana, sagatavojot teritoriju
starp Lielo, Striķu un Rīgas ielām uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai” Nr.
3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/021/062 īstenošanu.
Projekta mērķis: Attīstīt Saldus pilsētas sabiedrisko un vēsturisko centru,
sagatavojot to apbūvei un investīciju piesaistei, ieguldot inženierkomunikācijas
laukumā starp Lielo, Striķu un Rīgas ielām un atjaunojot tam pieguļošo Lielās
ielas posmu.
Plānotas kopējās investīcijas 838 531 LVL, no tām projekta kopējās plānotās
attiecināmās izmaksas- LVL 586 683,00. ERAF līdzfinansējums- LVL 498 681,00
(85% no kopējām attiecināmām izmaksām).
Informāciju
sagatavoja Maija
Rjabova
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DOMES SĒDE

2012. gada 23. augusta domes sēdē
pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Saldus pilsētas bibliotēkas
nolikumu.
2. Apstiprināt grozījumus Saldus PII „Pasaciņa” IV nodaļas 16.punkta apakšpunktos.
3. Izdarīt precizējumus Saldus 1.vidusskolas
nolikumā
4. Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2012.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem””:
5. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.12 „Par
grozījumiem 2010.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 „Par administratīvo atbildību Saldus novadā”” .
6. Izsniegt SIA „Smites” Bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants
un smilts atradnei „Smites III” Saldus novada
Zvārdes pagastā.
7.
Nodot
sabiedriskā
labuma

PROJEKTU AKTUALITĀTES

organizācijai - biedrībai „Latvijas Sarkanais
krusts” bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu
Slimnīcas iela 9B, Saldū, bērnu un jauniešu
atpūtas vietas izveidošanai un uzturēšanai VAS
„LHZB” klientu kluba „Mēs paši” izsludinātā
projektu pieteikuma konkursa projekta apstiprināšanas gadījumā.
8. Atsavināt, rīkojot publisku izsoli, Ezeres
pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu –
mikroautobusu FORD TRANSIT. Izsoles sākumcenu noteikt Ls 1026,08 apmērā.
9. Atsavināt, pārdodot kustamo mantu par
brīvu cenu, Zvārdes pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – vieglo automašīnu VAZ
2121.
10. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.13
„Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
11. Apstiprināt samaksu par Apvienotās
Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
12. Iesniegt projektu „Uzņēmējdarbības

vides un izglītības pakalpojumu pieejamības
attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un
Celtnieku ielu” Eiropas Savienības Reģionālās
attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1.aktivitātes
„Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai
valsts attīstībai” ierobežotai projektu iesniegumu atlasei.
13. Apstiprināt pašvaldības autoceļu un ielu
uzturēšanas papildus piešķirto mērķdotāciju
sadalījumu.
14. Atbalstīt Latviešu Virsnieku apvienības
ierosinājumu un lūgt Latvijas Valsts Ordeņu
kapitulam apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni
Saldus novada Goda pilsoni Jāni BLŪMU.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/
Domes sēde

Projekts “P.U.L.L. Music“

Projekts „P.U.L.L. Music” norisinājās
Saldū, jauniešu atpūtas un iniciatīvu centrā
“Šķūnis” no 28. jūlija līdz 4. augustam. Projekta dalībnieki bija jaunieši no Polijas, Lielbritānijas, Lihtenšteinas un Latvijas. Projekta
nosaukums radies no visu valstu pirmajiem
burtiem. Projekta laikā jaunieši veidoja internacionālas mūziķu grupas, kur katrā grupā
varēja būt ne vairāk kā divi vienas valsts pārstāvji. Jauniešiem bija sagatavotas dažādas
neformālās izglītības aktivitātes un vairums
no tām bija saistītas ar jauniešu sirdslietu –
mūziku. Projekta noslēgumā grupu vadītāji
un projekta organizatori atzina, ka šis bijis
viens no veiksmīgāk realizētajiem jauniešu
apmaiņas projektiem ar ļoti motivētām un atsaucīgām grupām no visām valstīm. Gandrīz
katru dienu pēc ieplānotās programmas beigām jaunieši strādāja grupās, citreiz līdz pat

plkst. 24:00 naktī.
Noslēgumā projekta dalībnieki sniedza koncertu
Saldus iedzīvotājiem, kura programmā bija gan pasaulē pazīstami skaņdarbi, gan projekta dalībnieku
nedēļas laikā sacerētas un iespēlētas dziesmas.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu
Foto: Haralds Fiļipovs
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PROJEKTU AKTUALITĀTES

Saldū būs resursu punkts jauniešiem!

Projektam „Resursu punkta izveide jauniešu brīvā laika aktivitātēm
Saldus novadā” piešķirts valsts budžeta finansējums Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam atklāta projektu konkursa „Resursu
punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” ietvaros.
Projekta mērķis ir, sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un biedrībām, nodrošināt Saldus novada jauniešiem lietderīga brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Līdz š.g. 29. oktobrim Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrā „Šķūnis” Saldus novada pašvaldība iekārtos resursu
punktu, kur glabāsies inventārs aktīvai jauniešu brīvā laika pavadīšanai.
Jauniešu organizācijām, biedrībām un neformālajām grupām savu pasākumu organizēšanai būs iespēja bez maksas izmantot nojumi, teltis,
guļammaisus, termosus, tūrisma katlu, ruporu, lietusmēteļus un videokameru. Informācija par resursu punktu būs pieejama interneta vietnē
www.saldusjauniesiem.lv. Projekta sadarbības partneri- jaunieši no
biedrībām „Latvijas Mazpulki”, Saldus jauniešu dome „Es un mēs”,
Saldus fotoklubs – ES DARU un Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja- izstrādājuši resursu punkta darbības plānu diviem gadiem, plānojot
noorganizēt 42 pasākumus novada jauniešiem.
Projekts tiks īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2012.
gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Liene Klagiša

Uzsākta Saldus ezera peldvietas
labiekārtošana

Ezeri nākotnei – tas ir sauklis, kas kopīgā projektā vienojis partnerus
no 12 institūcijām, lai rūpētos par ezeru apkārtējās vides uzlabošanu un
tās efektīvu apsaimniekošanu Kurzemē un Lietuvā. Arī Saldus novada
pašvaldība ir viena no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadiem līdzfinansētā projekta Nr. LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā”
partnerinstitūcijām.
Šī projekta ietvaros SIA „Aksīte” ir uzsākusi Saldus ezera peldvietas
labiekārtošanas darbus. Atpūtas vietā pie ezera paredzēts izvietot masīvkoka galdus ar soliem, netālu iekārtot ugunskura vietu, soliņus un atkritumu urnas. Pļaviņā tiks izveidoti divi jauni volejbola laukumi ar aprīkojumu, uzstādītas lielas šūpoles pieaugušajiem un rotaļiekārta ar šūpolēm
un slidkalniņu bērniem. Gar ezeru paredzēta koka laipa, no tās 30 m
plānots izbūvēt ezerā; 25 m attālumā no laipas atradīsies koka platforma,
ko varēs izmantot dažādām sporta aktivitātēm ūdenī. Teritorijā tiks uzstādīta pārģērbšanās kabīne, videonovērošanas kameras un tualete, kurā
būs nodrošināta pieejamība arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Labiekārtošanas darbi tiks pabeigti oktobrī. Kaut arī oficiālā peldēšanas sezona tad būs jau beigusies, par labiekārtoto peldvietu varēs priecāties, dodoties rudenīgās pastaigās vai pievienojoties ziemas peldēšanas
cienītājiem „roņiem” .
Informāciju
sagatavoja projekta koordinatore Liene Klagiša

AKTUALITĀTES
“Zaņas izaicinājums 2012” - džudo kluba “LIDO-SALDUS” vasaras nometne
Saldus
džudo
kluba vasaras spilgtākais un pozitīvām
emocijām bagātākais notikums bija
nometne, kura šogad
norisinājās
Zaņas
pagastā. Nometnē
piedalījās 40 bērni
un jaunieši vecumā
no 6 gadiem, kas
nedēļu dzīvoja Zaņas pamatskolā, kur
trenējās un iepazina
dabu sev apkārt.
Biedrības organizētās
nometnes
nav tikai sportiskās
aktivitātes.
Lielu
vērību pievēršam arī
nometnes dalībnieku izglītošanai. Nometnes dienas plānā
ietilpa rīta rosmes,
divas treniņa nodarbībās- vienā tika uzlabota vispārējā fiziskā sagatavotība, bet otrajā- cīņas tehnika. Lai nodarbību saturu padarītu interesantāku, bērniem bija iespēja braukt ar ūdens tūrisma laivām, bet skolas apkaimē tika izveidoti dažādi „Tarazāna” cienīgi uzdevumi. Starp treniņu
nodarbībām notika dažādas radošās darbnīcas, kas bija veidotas, lai popularizētu eksakto un dabas zinātņu apguvi. Dalībnieki devās pārgājienā

uz mežu, kur vāca
dabas materiālus,
no kuriem veidoja
dažādus darbus.
Ejot pa mežu, tika
vākti arī atkritumi.
Nometnē piedalījās arī bērni,
kuri līdz šim nebija apmeklējuši cīņas nodarbības. Ar
visiem nometnes
dalībniekiem strādāja pieredzējuša
treneru komanda.
Sadarbojoties ar
Latvijas Brazīļu
Džiu Džitsa federāciju, nometnē
strādāja
treneri
Vladislavs un Arturs
Čerņauski,
kas ir pasaules un
Eiropas čempioni kaujas sambo; tā bija lieliska iespēja iegūt zināšanas
no tik pieredzējušiem sportistiem!
Liels paldies Zaņas pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnei Grosmanei,
kura mūs uzņēma Zaņas pamatskolā!
Informāciju sagatavoja treneris Gatis Baumanis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus
novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Pieņemti ar Saldus novada domes 2012.gada 29.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.14 30.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta
otrās daļas 9.1punktu, otro prim daļu, 9.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantu
1. Dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,
neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, izņemot garāžas.
2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013.gadā (ja 2012.gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma
objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam tiek aprēķināts,
nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
3. Ja 2013. gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā
ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts 2012.
gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, vadoties no 2012.
gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.
4. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu - septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
5. Noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa objektu inženierbūves –
laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
īss projekta satura
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu
vienotu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Saldus novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

projekta
nepieciešamības
pamatojums

Radīt līdzsvarojošu mehānismu, ja, pašvaldībai
realizējot projektus, uzņēmējiem rodas noteiktu laika
periodu neērtības saimnieciskās darbības veikšanā

plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi neietekmē

uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā

Ir vienota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas
kārtība Saldus novada administratīvajā teritorijā 2013.
gadā

administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti
sabiedrības pārstāvji

Grozījumi 2010.g. 28.01. saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Saldus novada sociālajiem pabalstiem”
Apstiprināti ar Saldus novada domes 2012.gada29.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 4.§), ar precizējumiem, kas izdarīti ar 23.08.2012.
Saldus novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16 4.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7., 8., 9. punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu
Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.9 „Par grozījumiem 2010.gada
28.janvāra saistošos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”” .
1. Izdarīt šādus precizējumus Saldus novada domes 2012.gada
29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””:
1.1. noteikumu ievaddaļā svītrot ciparu un punktu „1.”;
1.2. papildināt noteikumus ar jaunu punktu, izsakot to kā noteikumu
1.punktu, šādā redakcijā:
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„1. Papildināt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā redakcijā:
„un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu”.”;
1.3. noteikumu 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktu izteikt kā noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Izteikt noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1. Ģimene (persona) atzīstama par sociālās palīdzības pabalstu
saņēmēju, ja:
4.1.1. ģimene (persona) atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
4.1.1.1. ģimene (persona) ir garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanas (turpmāk tekstā – GMI) pabalsta saņēmēja;
4.1.1.2. ģimene ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem, kuri turpina
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadiem, (turpmāk tekstā – ģimene ar
bērniem) un kuru vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz Ls 126,-;
4.1.1.3. ģimene (persona), kurā ir vismaz viens pieaugušais darbspējas vecumā, (turpmāk tekstā – ģimene) un kuras vidējie ienākumi mēnesī
uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz
Ls 126,-;
4.1.1.4. vientuļš (kam nav Civillikumā noteikto apgādnieku) nestrādājošs pensionārs vai invalīds (turpmāk tekstā – vientuļš pensionārs vai
invalīds), kura vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz Ls 160,-;
4.1.1.5. nestrādājošs pensionārs vai invalīds (turpmāk tekstā – pensionārs vai invalīds), kurš dzīvo atsevišķi no bērniem un kura vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī nepārsniedz Ls 140,-;
4.1.1.6. ģimene, kurā kopā dzīvo tikai nestrādājoši pensionāri vai
invalīdi (turpmāk tekstā – ģimene, kurā tikai pensionāri vai invalīdi),
kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā mēnesī
nepārsniedz Ls 140,-;
4.1.2. tai nepieder īpašums vai gadījumos, ja:
4.1.2.1. tai pieder viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām
ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, kā arī zeme, kura nepārsniedz 2.5
ha. Par otru īpašumu neuzskata zemi un mežu līdz 2.5 ha, un īpašumā
esošās ēkas nedrīkst būt apdzīvojamas;
4.1.2.2. tai kā lietotājam vai nomniekam apsaimniekošanā ir nekustamais īpašums līdz 2.5 ha. Nomā un lietošanā nedrīkst būt dzīvojamā
platība vai ēkas, kurās pieprasītājs un pārējās personas nedzīvo;
4.1.2.3. tai pieder viena garāža;
4.1.2.4. tai kā īpašniekam vai turētājam pieder viens vieglais automobilis vai motocikls vai mopēds vai motorollers, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un iegādāts pirms 24 mēnešiem, kā arī viens velosipēds
katram ģimenes loceklim. Tai nedrīkst piederēt autopiekabes un autokravas kastes;
4.1.2.5. tai pārraudzībā ir bērna nekustamais īpašums, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar to rīkoties;
4.1.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, bet tai
drīkst būt pārraudzībā bērna naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs,
ja nav bāriņtiesas atļauja ar tiem rīkoties;
4.1.4. tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
4.1.5. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;
4.1.6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
4.1.7. tā nav izsniegusi aizdevumu.”;
1.4. noteikumu 1.5.apakšpunktu izteikt kā noteikumu 3.punktu šādā
redakcijā:
„3. Papildināt noteikumu 5.punktu ar 5.2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2.12. ja pieprasītājs jebkurā statusa periodā atsakās no pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas un līdzdarbības.””;
1.5. noteikumu 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunktu izteikt kā noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

„4. 6.punktā:
4.1. papildināt 6.2.4.1.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei dalītām mājsaimniecībām, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā, maksā ½ no pabalsta apmēra kurināmā iegādei.”;
4.2. papildināt 6.2.5.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Dzīvokļa pabalstu apkures sezonā dalītām mājsaimniecībām, kuras
dzīvo vienā mājoklī (dzīvoklī), maksā ½ no aprēķinātās pabalsta summas.”;
4.3. aizstāt 6.2.10.apakšpunktā vārdus „budžeta līdzekļiem” ar vārdiem „budžeta līdzekļiem, bet papildus nemaksā pabalstu kurināmā iegādei”;
4.4. papildināt 6.3.2.apakšpunktu aiz vārda „trūcīgas” ar vārdiem
„vai maznodrošinātas”.”
2. Precizētie Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Saldus novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”” stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Saldus novada domes bezmaksas izdevumā.
3. Precizētos Saldus novada domes saistošos noteikumus Nr.9 triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā
nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastā
Augusta beigās Šķēdē dienas garumā bija iespēja baudīt modes gaisotni. Diena iesākās ar Latvijā labi pazīstamā modes dizainera Ginta
Budes lekciju. Tās laikā visiem atnākušajiem bija iespēja uzzināt daudz
jauna par modi un ne tikai. Gints Bude interesanti un saistoši stāstīja
par dažādām modes tēmām, minot gan interesantus vēstures faktus, gan

mūsdienu piemērus. Atnākušie arī uzzināja pareizas iepirkšanās noteikumus un to, no kā jāuzmanās, pērkot apģērbu. Modes dizainers tik aizrautīgi par visu stāstīja, ka laiks pagāja nemanot. Noslēgumā bija iespēja
arī uzdot jautājumus, un tā tika aktīvi izmantota. Meitenes kautrējās skaļi uzdot savus jautājumus, bet pamanījās pajautāt individuāli.
Pasākuma turpinājumā notika Modes teātris „Priekšauts cauri laikiem”, kuru bija sagatavojuši Šķēdes un Jaunlutriņu bērni, jaunieši un
pieaugušie. Priekšnesumos varēja redzēt priekšautus dažādos veidos
un situācijās – sākot no vikingu kāzām līdz mūsdienu medmāsiņām.
Priekšautu veidi bija ļoti daudzi un dažādi- priekšauts kāzu tradīcijās
mičošanā, baroneses kalpones priekšauts, latviešu saimnieces un jaunas meitas priekšauts, pavāru priekšauti, restorāna viesmīles priekšauts,
mazo bērnu priekšautiņi, medmāsas priekšauts. Visi šie priekšauti tika
parādīti katrs nelielā priekšnesumā – muzikālā, dejas, fragmentā no filmas, anekdošu veidā, nelielā skečā, popielā. Priekšnesumus sagatavoja
Sanda Vaivade, Monta Zauere, Rita Balcere, Daila Medne, Maija Zaļu-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par grozījumiem saistošos noteikumos „Par Saldus novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”)
īss projekta satura izklāsts

1. precizēti noteikumos minētie termini
2. noteikumos iestrādāti jauni sociālās
palīdzības saņemšanas pabalsta veidi

projekta nepieciešamības pamatojums

1. atbilstība valsts normatīvo aktu
prasībām
2. ņemti vērā sociālā dienesta darba
valsts kontrolējošo institūciju ieteikumi
un priekšlikumi

plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

2012.gadā sociālā budžetā plānotais
pabalstu apjoms tiek sabalansēts ar
ikmēneša izmaksājamo pabalstu apjomu
tā, lai sociālais dienests pabalstus spētu
sniegt un piešķirtos pabalstus spētu
izmaksāt līdz gada beigām

uzņēmējdarbības vide pašvaldības
teritorijā

nav attiecināms

administratīvās procedūras un
konsultācijas ar privātpersonām

ierosinājumu iesniedz Saldus novada
p/a „Sociālais dienests”

ma, Inta Švaža un Velga Kusina.
Paldies visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem Modes teātra dalībniekiem!
Projekts tika īstenots ar biedrības „KIT” un Saldus novada pašvaldības atbalstu.
Modes diena notika biedrības „Mantinieki” projekta „Modes teātris”
ietvaros.
Informāciju sagatavoja Inta Švaža, biedrība „Mantinieki”
Kursīšu pagastā
8.augustā Kursīšu pagasta pārvaldes zālē notika Saldus novada teritorijas plānojuma 1 redakcijas un attīstības programmas un vides pārskata projekta sabiedriskā
apspriešana. Tajā piedalījās 5 Kursīšu pagasta iedzīvotāji.
11.augustā Kursīšu pagastā viesojās 200 km velobrauciena „Iepazīsim un stiprināsim Saldus novadu!”
dalībnieki, lai kopīgi diskutētu par to, kāds būs mūsu
pagasts pēc 7 gadiem. Brauciena dalībnieku mērķis bija
ar pagasta jauniešiem un iedzīvotājiem netradicionālā
veidā apspriest Saldus novada attīstības programmu
2013.-2020.gadam. Atnākušajiem 6 pagasta iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli, pārbaudīt veiklību spēlē „Saliec Saldus novada puzli” un uzrakstīt
pagasta TOP 3 lietas, ar ko varam lepoties. Paldies pasākuma organizatoriem un dalībniekiem!
10.augustā pēc ilgāka pārtraukuma Kursīšos notika īpašs pasākums
bērniem – Bērnības svētki. Šajā dienā 6 mazie kursīšnieki tika pie saviem otrajiem vecākiem – krustmātes un krustēva. Mazos gaviļniekus
un viesus pie skolas sagaidīja veselas četras Pepijas, kuras bija sagatavojušas dažādus uzdevumus, lai pārbaudītu kūmu gatavību uzņemties
svarīgos pienākumus. Lai gan laika apstākļi mūs nelutināja, tomēr kopīgi izsapņojām sapņus, veidojām sapņu kuģīšus un veicām citus interesantus pārbaudījumus. Svinīgais brīdis notika Kursīšu pagasta Jaunajā
zālē, kur visus sagaidīja Rūķīšu krustmāmiņa, Rūķītis Taustiņš un citi
rūķi no Čučumuižas. Pasākums bija mīļš, emociju, labu domu un vēlējumu pilns.
16.augustā Kursīšu bibliotēkā pieredzes brauciena ietvaros viesojās
kolēģi no Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem. Viesi tika iepazīstināti ar Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra darbu, aktivitātēm un
telpām. Īpaša interese bija par Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmu un projektu „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto”. Diskutējām un apsprie-
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dām profesionālus jautājumus, problēmas, atalgojuma jautājumus.
Kursīšu bibliotēka piedalās un realizē vairākas akcijas un programmas – lasīšanas akciju pieaugušajiem „Lasi un vērtē…” sadarbībā ar
izdevniecību Zvaigzne ABC, makulatūras vākšanas akciju „Bibliotēka
man, es bibliotēkai” (līdz 31.oktobrim pieņemam makulatūru), Kursīšu
bibliotēkas Lojalitātes programmu bibliotēkas draugiem, atbalstītājiem
un pakalpojumu izmantotājiem.
Sadarbībā ar pamatskolas bibliotēku augustā uzsākta „Bērnu/Jauniešu žūrija 2012”. Daļu no akcijas grāmatām kā dāvinājumu saņēmām no
LNB Atbalsta biedrības akcijā „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!”
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Lutriņu pagastā
Augustā notika Saldus novada projektu fonda atbalstītā biedrības
„Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu klēts” aktivitātes „Mūzikas lāde”,
„Amatu lāde”, „Kumēdiņu lāde”, „Tērpu lāde”. Aktivitātes „Mūzikas
lāde” ietvaros tika organizētas deju nometnes visiem pieciem Lutriņu
deju kolektīviem, lai tie labāk varētu sagatavoties pagasta dzimšanas
dienas svinībām. Paralēli dejošanai bērni un jaunieši iepazinās ar dažādu amatnieku darbiem. Tika dota iespēja arī pašiem iemēģināt roku
aušanā, kokapstrādē, zīmēšanā un uzzināt par ādu ģērēšanu un izbāzeņu gatavošanu. „Kumēdiņu lāde” tika atvērta Lašupes „Mežamuižā”.
Pašiem Lašupes jaunākās paaudzes iedzīvotājiem bija atklājums, ka
vecā mežniecības māja ir kādreiz bijusi „Mežamuiža”, nerunājot par
tālākiem viesiem. „Kumēdiņu lādi” atvēra Mellsila pirāti jeb rakstnieks
Arvīds Dinijs Deģis ar „cīņu biedreni” Elīzu. Viņi noorganizēja pirātu
kuģa kapteiņa vēlēšanas, kurās piedalījās Lutriņu jauniešu deju kolektīva puiši, un atraktīvi pavēstīja par dažādām pirātu dzīves detaļām. Pēc
„pirātu iebrukuma” „Mežamuižā” savus priekšnesumus sniedza Lutriņu
jauniešu deju kolektīvs un Lutriņu pamatskolas deju kolektīvs „Smaidiņi”. Pēc tam savus jauniegūtos tērpus demonstrēja Saldus folkloras
kopa „Medainis”. Pasākuma noslēguma daļā ieradās hercogs Jēkabs ar
kundzi un dēlu. Viņi bija vēlīgi un atļāva klātesošajiem fotografēties ar
sevi. Pasākuma noslēgumu sasteidzināja pērkona lietus.
Aktivitātē „Tērpu lāde” ir uzšūtas 10 vestes Lutriņu jauniešu deju
kolektīva meitenēm. Šo darbu veica SIA „Musturi” Rīgā.
Paldies labvēļiem- SIA „Pindstrup Latvija”, kas izlīdzēja ar lielo autobusu, lai visi dalībnieki un skatītāji varētu nokļūt uz pasākumu!
11.augustā atzīmējām Lutriņu pagasta 190 dzimšanas dienu. Gaidot
Lutriņu pagasta svētkus, katra iestāde centās piespraust kādu „svētku
brošu”. Interesantu ziedu saktu bija izveidojuši pansionāta „Ābeles”
darbinieki. SIA „Lutriņi” ļaudis pierādīja, ka govs nav tikai Ventspils
īpašums, jo SIA priekšā bija izveidota interesanta kompozīcija ar zilo
govi un neizsmeļamu piena aku.
Pie skolas bija sapulcējušies trīs ezīši, bet „Kāpēcīša” vārtu priekšā
spietoja pulciņš bišu. Pagasta mājas ļaudis savā brošā bija ielikuši visu
dzīvi ar mežiem, labības laukiem, zilām debesīm un smaidīgām sejiņām
uz košiem baloniem.
Svinības sākās jau 10. augustā ar dažādiem pasākumiem.
Pirmais bija dzejas pasākums „No Kokneses līdz Lutriņiem”. Tajā
piedalījās bijušās lutriņnieces, pašlaik Kokneses iedzīvotājas Maija Stepēna un Ārija Āre. Viņu atmiņu stāstījumus un dzejas lasījumus kuplināja Saldus akordeonistu ansamblis „Akords”. Kamēr Namiķu birzītē
vēl valdīja poētiska atmosfēra, Lutriņu ciema centru piedārdināja rokeri no Saldus, Kuldīgas, Liepājas, Ventspils. Interesenti varēja aplūkot
spēkratus, fotografēties un vizināties. Pēc tam šo kolonnu ar ovācijām
sagaidīja Namiķu Birzītē. Tur atbraucējus cienāja ar gardu zupu, ko bija
izvārījušas pansionāta „Ābeles” saimniecītes. Notika arī fotografēšanās
un vizināšanās. Pēc tam naktskluba PMK saimniece Egita Eversone aicināja bērnus, jauniešus un citus interesentus uz diskotēku. Tā svētku
pirmais vakars nemanot pārgāja otrajā dienā.
Sestdienas pasākumi sākās ar sportiskām aktivitātēm skolas stadionā, kur varēja mēroties spēkiem dažādos sporta veidos. Par sacensību
tiesnešiem bija uzaicināti lietpratēji – Māris Kalējs, Ivars Naumanis,
Kaspars Didzis. Pa to laiku pirmsskolas vecuma bērnus nodarbināja PII
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„Kāpēcītis” darbinieces. Vēl mazuļi varēja izmantot biedrības „Saldene” bezmaksas piepūšamās atrakcijas.
Lielu interesi apmeklētāji izrādīja gan par Kristīnes, Alena Līdaku
un viņu audzēkņu priekšnesumiem, gan džudo kluba „LIDO Saldus”
paraugdemonstrējumiem. Ielu vingrotāji bija priecīgi, ka Lutriņu sporta
laukumā bija sagatavota vieta un viņiem nevajadzēja vest līdzi savas
konstrukcijas. Vecā sporta laukuma stieņi tagad atraduši jaunu vietu un
pielietojumu. Katrs interesents, Rīgas vingrotāju iedvesmots, varēja izmēģināt savus spēkus.
Paralēli sportošanai, Lutriņu pamatskolas zālē bija izstāde – Daiņa
Ūdra senlietu kolekcijas daļiņa, Ainara Upenieka putnu un dzīvnieku
izbāzeņi, medību piederumi, Olbačevsku ģimenes koka izstrādājumi un
Gunāra maskas, Mildas Kungas rotas, Agritas Karlevicas, Ingas Vorobjovas un Ligitas Gurskas rokdarbi. Vēl bija apskatāma daļa no Bauskas
mākslinieku izstādes „Bērīts manis kumeliņš”. Svētkiem par godu kokamatnieks Gunārs Olbačevskis izgatavoja suvenīrus – pakaviņus, ko
dāvāja svētku atbalstītājiem un labvēļiem.
Šajā dienā Lutriņos projekta „Skaties, es fotografēju” ietvaros darbojās Saldus foto klubs „Es daru”. Sākumā viņi pastāstīja interesentiem
teoriju, bet pēc tam fotografēja svētku norises. Lutriņu mazpulka vadītājas Guntas Romules darba lauks bija minigolfa laukums pie Lutriņu
pamatskolas, kur katrs interesents varēja iemēģināt roku, apgūstot minigolfa pamatus vai demonstrējot savu meistarību.
Klubā interesenti varēja noskatīties filmu „Saldu ēdu, saldu dzēru”,
kuras tapšanā piedalījās lutriņniece Egita Eversone. Viņa kā Lutriņu jauniešu koordinatore iesaistījās projektā, kurā Namiķu jaunieši filmējās
grupas „Pirmais kurss” dziesmas „Dzīvoklis” videoklipā. Šo videoklipu
noskatījās visi svētku pasākuma dalībnieki.
Svinību namamātes lomā bija pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Ezermale un viņai palīdzēja Liepājas teātra aktieris, bijušais lutriņnieks, Edgars Pujāts. Pirmie svētku sveicienus izdziedāja itālis Roberto un saldeniece Kristy. Pasākuma vadītāji skandēja Lutriņu autoru dzeju, kas
apkopota grāmatā „Esmu ozolā iedziedāts”. Svētku sveicienus izdejoja
visi pieci deju kolektīvi un izdziedāja Edgars Pujāts, Arturs Barons, grupa „Cherry”; piemiņas veltes saņēma bijušie pagastu vadītāji un sekretāres. Pēc koncerta visi tika aicināti uz pikniku Zaļajā klasē, kur varēja
baudīt skolas saimnieču gardo zupu un plātsmaizes. Paši ugunskurā
varēja cept maizi. Pikniku kuplināja Kuldīgas saksofonistu ansamblis
Līgas Jāvaldes vadībā. Svētki noslēdzās, kā jau kārtīgā dzimšanas dienā
pieklājas, ar balli klubā. Paldies visiem atbalstītājiem, labvēļiem un darbiniekiem, bez kuriem tādi lieli svētki nevarētu notikt!
Informāciju sagatavoja Lutriņu kluba vadītāja Agrita Pileniece
Nīgrandes pagastā
5.augustā Nīgrandes pagastā notika sporta svētki. Dalībnieki varēja
sacensties dažādos komandu sporta veidos- pludmales volejbolā sievietēm un vīriešiem, futbolā, strītbolā, stafetē. Individuāli varēja piedalīties
šautriņu mešanā un zābaka mešanā tālumā. Bērni izklaidējās, lēkājot pa
batutu un metot grozā bumbiņas. Futbolā uzvarēja apvienotā Vībiņu/
Nīgrandes komanda. Strītbolā stiprāka bija komanda no Zaņas. Pludmales volejbolā sievietēm uzvarēja Marta Siksna un Anete Stepanova
no Nīgrandes. Pludmales volejbolā vīriešiem pirmie bija Jevgeņijs Sikuriņecs (Nīgrande) un Edgars Rutkis (Skrunda). Šautriņu mešanā stiprākie bija Ieva Siksna un Jevgeņijs Sikuriņecs. Zābaku vistālāk aizmeta
Mārtiņš Baķis no Nīgrandes. Dienas noslēgumā uzvarētājus apbalvoja
ar Nīgrandes pagasts pārvaldes dāvātajiem kausiem, diplomiem un medaļām. Uzvarētāji saņēma arī sponsoru dāvātās saldās balvas – kliņģerus
un augļus.
Sestdien, 1. septembrī Nīgrandes skolas stadionā notika sporta svētki
bērniem. Bērni varēja sacensties riteņbraukšanā, dažādās vieglatlētikas
disciplīnās un citās interesantās aktivitātēs.
Informāciju apkopoja Nīgrandes pagasta pārvaldes sekretāre Ilda
Taube
Kapela „Spēlmaņi” šovasar piedalījās:
• Jēkabpils pilsētas svētkos
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• Festivālā “Jēkabpils Lustes” (06.07-08.07)
• Ventspils “ Govju parādes” atklāšanā (30.07)
• 7.tautas muzikantu saiets Barkavā (03.08-04.08)
• 2.starptautiskajā tautas muzikantu festivālā “ Saldie vārti” Saldū
(25.08)
• Skolotāju konferencē Saldū (27.08)
Informāciju sagatavoja Kalnu kultūras nama direktore Ligita Ķiene
Pampāļu pagastā
Sveiciens visiem jūnija, jūlija un augusta jubilāriem! Lai viss izdodas!
Jūnijs ritēja Līgo svētku gaisotnē. Dramatiskais kolektīvs veica pēdējos darbus, lai pampāļnieki un viesi redzētu iestudēto H. Paukša lugu
„Trīs kāposti”. Šoreiz uzvedumā piedalījās arī Pampāļu pagasta sieviešu
vokālais ansamblis „Dzirkstis”. Pēc pirmizrādes uzstājās Pampāļu folkloras kopa. Līgojām līdz rīta gaismai, jo ugunskurs tika iekurts īpašo
dziesmu un rotaļu pavadībā.
Vēl jūnijā notika izstāžu cikla slēgšanas pasākums. Tika uzaicināti
izstāžu autori un pasākumu kuplināja folkloras kopa „Pampāļi”. Apkopojām Pinumu pasaules, Maizes etiķešu kolekcijas un Artūra Zavicka
gleznu izstādes izveidošanas atsauksmes un apmeklētāju interesi.
Jūlija sākumā Pampāļu kultūras nams tika pie jauniem logiem.
Jūlija vidū bijām uz vislatvijas „Ēdamo pagastu” pasākumu Zirņos.
Mēneša beigās Pampāļos notika Sporta svētki, kuri pulcēja tuvus un
tālus sportot gribētājus. Ko darīt bija viesiem- gan lieliem, gan maziem.
Vakarā notika zaļumballe, kurā spēlēja muzikanti no Liepājas.
Jūlija mēnesī Pampāļu folkloras kopa piedalījās festivālā „Baltica
2012” Rīgā.
4. augustā Pampāļu kapsētās bija kapu svētki.
Vēlāk cīnījāmies ar vētras nodarītajiem postījumiem Pampāļu parkā.
Sācies projekts, kura rezultātā Pampāļu pagasta centrs tiks pie jaunām ūdens caurulēm un jaunām ūdens attīrīšanas iekārtām.
18. augustā bija projekta „Esam saimnieki” pasākums. Ir izveidots
maršruts, kuru varam piedāvāt uz Pampāļiem atbraukušajiem viesiem
un tūristiem. Projekts realizēts ar biedrības KIT un Pampāļu pagasta
pārvaldes atbalstu.
11. augustā notika balle pensionāriem. Pie mums viesojās pensionāri no Sabiles, Auces un Druvas. Abos minētajos pasākumos piedalījās
Pampāļu folkloras kopa ar savu festivāla programmu. Folkloras kopa ir
kolektīvs, kurš darbojas visu gadu, bet drīz sāksies sezona arī pārējiem
pašdarbības kolektīviem.
Jūnija mēnesī bibliotēkā tika organizēts pasākums vainagu pīšanā, kā
arī Jāņu dienai veltīta tematiskā izstāde. Pasākuma apmeklētāji iemācījās pīt vainagus un veidot skaistus ziedu pušķus.
Jūlijā bibliotēka aicināja Pampāļu pagasta iedzīvotājus izveidot lil-

liju izstādi.
Bibliotēkas fonds tika papildināts ar 44 jaunām grāmatām, puse no
grāmatām ir bērnu literatūra.
Augustā Pampāļu pagasta bibliotēka iesaistījās bērnu lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu žūrija”. Grāmatas ir saņemtas un projekts sāksies ar 1. septembri. Šogad bērnu žūrijā varēs piedalīties arī vecāki.
Informāciju sagatavoja Pampāļu kultūras nama vadītāja Ināra Kārkliņa
Zaņas pagastā
8. augustā Zaņas skolas zālē notika pieredzes apmaiņas seminārs. Lai
veicinātu bērnu un jauniešu nometņu attīstību Saldus novada teritorijā, biedrība „Gaismas pusē” Saldus novada pašvaldības projektu fonda
atbalstītā projekta „Zīļuka nometne „Vasaras raibumiņš”” ietvaros organizēja pirmo pieredzes apmaiņas semināru par bērnu nometņu organizēšanas tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Apmeklēt semināru
aicinājām sabiedriskās organizācijas, pašvaldību iestāžu darbiniekus un
citus interesentus.
18.augustā aizvadījām sporta svētkus “Vasara-2012”, kas jau kļuvuši
par vienu no gada apmeklētākajiem pasākumiem pagastā. Sporta svētkus kuplā skaitā apmeklēja vietējie pagasta iedzīvotāji, kā arī Kursīšu,
Ezeres, Rubas, Nīgrandes, Kalnu, Pampāļu, Ugāles un Saldus iedzīvotāji. Priecē fakts, ka jaunā paaudze, izaugot un pārceļoties uz dzīvi lielpilsētās, tai skaitā uz Rīgu, šodien jau ar savām atvasēm mēro tālo ceļa
posmu uz šiem tradicionālajiem pagasta sporta svētkiem. Un izrādās, ne
velti, jo mājās devās ar medaļām. Par veiksmīgu pasākumu norisi liels
paldies visai organizatoru grupai, tiesnešiem, palīgiem, Zaņas pagasta
pārvaldei, Zaņas pagasta uzņēmējiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem, kuri finansiāli atbalstīja šos svētkus.
24. augustā bērni Dienas centrā teica ardievu vasariņai ar sporta svētkiem Zaņas pagasta centra Kareļu sporta laukumā. Bija gan netradicionālās, gan individuālās, gan komandu sacensības. Pasākuma noslēgumā
bērniem bija sarūpētas saldumu balvas, pašu darinātas māla medaļas un
pikniks. Piknikā mielojāmies ar organizatoru sarūpēto gardo zupu, silto
tēju un pašu dalībnieku sarūpētām maizītēm un gardumiem.
Biedrības KIT izsludinātajā Saldus novada kultūras projektu pasākuma „Esi oriģināls” projektu konkursā atbalstītais projekts „Nakts
priekšauts” norisināsies Dienas centrā septembra un oktobra sestdienās.
Pirmā tikšanās- 8. septembrī. Laipni gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas šūt pidžamu, naktstērpu. Nodarbības vadīs Ilma Kamkovska un Inta
Miceika.
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska

AKTUALITĀTES

Šogad Saldus TIC ievērojami vairāk apmeklētāju

Šogad laikā no janvāra līdz septembrim Saldus tūrisma informācijas
centra (Saldus TIC) darbinieces apkalpojušas par 22% vairāk apmeklētāju nekā pērn, proti, minētajā laika posmā Saldus TIC iegriezušies 4365
cilvēki, no kuriem 344 bijuši ārvalstu viesi. Visaktīvākie mēneši, kā
ierasts, bijuši jūnijs, jūlijs un augusts, kad apkalpoti 2609 apmeklētāji un
atbildēts uz 406 telefona zvaniem. Salīdzinot ar iepriekšējo vasaru, kad
visvairāk ārvalstu viesu bija no Lietuvas, šogad pirmajā vietā ierindojušies vācieši, lietuviešus atstājot otrajā vietā, bet trešajā - igauņus.
Kopā apkalpoti cilvēki no 26 valstīm, tai skaitā Latvijas. Tālākie
ceļotāji ieradušies no Jaunzēlandes, Austrālijas, Kanādas, Brazīlijas un
ASV. Saldus TIC apmeklētāji visbiežāk interesējušies par iespēju saņemt pilsētas un novada kartes, kā arī lūgta informācija par apskates
objektiem, naktsmājām, ēdināšanu u.c. Daudzi izmantojuši iespēju iegādāties suvenīrus ar pilsētas un novada simboliku. Apmeklētāji izmanto-

juši arī citus TIC piedāvātos pakalpojumus – iegādājušies biļetes uz pasākumiem, rezervējuši aviobiļetes, lūguši sagatavot ceļojumu maršrutus
u.c. Ņemot vērā pilsētā notiekošos remontdarbus, daudzi vaicājuši ceļu,
kā izkļūt no pilsētas vai atrast kādu noteiktu vietu.
Informāciju sagatavoja tūrisma speciāliste Laura Liepiņa

Atvērto durvju dienas Saldus dzīvnieku patversmē

Katru trešdienu plkst. 16.00 Saldus dzīvnieku patversmē paredzētas
atvērto durvju jeb mazo draugu apciemojuma dienas. Ieeja par ziedojumiem. Lūgums dzīvnieciņiem nenest barību - viņi ir ļoti labi paēduši, kā
arī segas un spilvenus, jo to šobrīd ir pietiekami. Pašlaik vismazākais
finansiālais atbalsts ir noderīgāks kā vislielākā un visdziļākā līdzjūtība.
Cienīsim mūsu darbinieku un dzīvnieciņu laiku un ieradīsimies precīzi
plkst. 16.00. Mīļi gaidīts ikviens, kurš vēlas satikt un samīļot patversmes iemītniekus!
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Saldū noslēdzies bērnu rallijs „KURZEME 2012”

Šogad jau devīto gadu mārketinga projektu aģentūra „Fortius” un
Ceļu satiksmes drošības direkcija rīkoja bērnu ralliju „KURZEME”, lai
ieinteresētu bērnus, jauniešus un vecākus drošai satiksmei uz ceļa.
Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados bērniem līdzi nāca arī vecāki,
vecvecāki, vecākie brāļi un māsas, tad šogad pasākumā, veidojot komandu, piedalīties varēja visa ģimene, bet joprojām tika atstāta iespēja
startēt arī individuāli.
Šī gada jaunums - ģimenes varēja veidot pilno grupu (2 pieaugušie
un 2 bērni vecumā līdz 14 gadi) vai jaukto grupu (1 pieaugušais un 1
bērns vecumā līdz 14 gadi), veicot šķēršļu joslu ar velokartu, izbraucot
velosipēda veiklības trasi un atbildot uz dažādiem jautājumiem.
Bērnu rallija „KURZEME 2012” noslēguma sacensības 18. augustā
notika Saldus Kalnsētas parka estrādē. Saldus sacensību rezultāti:
A grupā uzvarēja Rihards Kļaviņš, 2. vietā Adrians Dobrovoļskis, 3.
vietā- Kristaps Kļaviņš.
B grupā uzvarēja Ričards Seļickis, 2. vietā Adrians Legeza, 3. vietāDaniels Legeza.
C grupā uzvarēja Aigars Purmalis, 2. vietā Edgars Liekmanis, 3. vietā- Endijs Legeza.
Jauktā grupa – uzvarēja komanda “Sāga”, 2. vietā “Kuldīdznieki”,
bet 3. vietā- “Žiglie”.
Pilnajā grupā uzvarēja “Sāga 2”, bet 2. vietu izcīnīja “Spārīte”.
Kopā piedalījās 78 dalībnieki. Katras grupas uzvarētāji saņēma Ātruma festivāla “Rallijs Kurzeme 2012” ieejas karti un citas balvas.
Atšķirībā no autorallija, kad posms jāveic pēc iespējas ātrāk, bērnu

rallijā svarīgākais precizitāte- jo vairāk šķēršļu tiks pareizi izbraukti,
jo vairāk punktu katrs sacensību dalībnieks saņems. Kā zināms, liela
daļa avāriju uz ielām notiek tieši pārāk liela ātruma dēļ, tāpēc sacensību
mērķis ir nākotnes autovadītājos ieaudzināt citus braukšanas kultūras
principus.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem un atbalstītājiem!
Informāciju sagatavoja Līga Jekste

ASV vēstures pētnieka viesošanās Saldū
Pašā septembra sākumā, viesojoties Latvijā, Saldū iegriezās vēstures pētnieks no ASV
Džons Balhs (John Balch). Balha kungs ieradās Saldū, lai iepazītos ar pilsētu un tās vēsturi un pēc tam ar redzēto iepazīstinātu ASV
dzīvojošos. Divu dienu laikā pētnieks iepazina
Saldus pilsētu, tās vēsturisko centru, apskatīja
Saldus baznīcas, Sv. Gregora kristīgās misijas
centru un viesojās Saldus pārtikas kombinātā.
Vaicāts par to, kāpēc viesis jau sesto gadu
pēc kārtas mēro ceļu uz Latviju, Džons Balhs

atbild, ka Latvija ar savu daudzējādā ziņā bagāto vēsturi un cilvēkiem, kuri, palikdami Latvijā, rūpējas par savu zemi, viņu gluži vienkārši
pievelk kā magnēts un liek atgriezties atkal un
atkal. Kad pirms sešiem gadiem Džons Balhs
nolēma doties uz Eiropu, viņš neesot varējis izlemt, kuru no valstīm apmeklēt, jo Dienvideiropas valstis neesot bijušas gana interesantas
vēsturiskā ziņā, bet, piemēram, par Apvienoto
Karalisti un Vāciju visu varot izlasīt grāmatās, savukārt, par Latviju ASV ir maz zināms.
Interesanti, ka, ierodoties Latvijā 2007. gadā,

fotogrāfam neesot bijis ne jausmas, kas viņu
sagaida un kas būtu intereses cienīgs, līdz, pēc
kārtas apskatot visus Rīgas lielākos muzejus,
viņš apmeklējis Latvijas Okupācijas muzeju,
ar ko arī aizsākās Džona Balha aizrautīgā interese par mūsu zemi, jo īpaši tās traģisko vēsturi Otrā pasaules kara laikā. Tomēr, esot Saldū,
Balha kungs labprāt iepazinās ne vien ar Otrā
pasaules kara liecībām, bet arī ar Saldus vēsturi kopumā un pilsētas vaibstiem mūsdienās.
Pēc divām Saldū pavadītām dienām, atbildot
uz jautājumu, kas uz viesi Saldū ir atstājis vislielāko iespaidu, pētnieks un fotogrāfs
atbild kodolīgi: „Tās ir trīs lietas: Saldus pārtikas kombināts, pilsētas vēsturiskās celtnes un brīnišķīgi veidotie
apstādījumi!”. Jā, tieši apstādījumi un
pilsētas ūdenstilpnes – Cieceres upi
un Saldus ezeru, pātniekaprāt, varētu
attīstīt un izmantot, lai piesaistītu tūristus Saldus pilsētai, jo Saldu nekautrējoties var pozicionēt kā tik tiešām
zaļu, ziedošu un tīru pilsētu.
Pēc informācijas un fotomateriāla
apkopošanas Balha kungs plānojis izveidot atsevišķu, Saldum veltītu sadaļu savā mājas lapā http://thecelotajs.
com/ , turklāt atraktīvais kungs cer
Saldū atgriezties arī nākamajā gadā,
lai vēl labāk iepazītu ne vien pilsētu,
bet arī Saldus novadu!
Informāciju sagatavoja:
Laura Liepiņa, Saldus TIC
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Saldus novada dome sirsnīgi sveic septembra apaļo
jubileju gaviļniekus
Ezeres pagastā
Smaida Prūse- 50
Ludmila Gašpuite- 55
Adolfs Kaunis- 55
Laimontas Laurinovicius- 55
Juris Opelts- 55
Vilmārs Briedis- 65
Jānis Taube- 70
Alberts Donis- 75
Elga Zērne- 80
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Vilnis Krauze- 55
Aivars Brīdags- 50
Ilga Ratke- 50
Zigrīda Einika- 60
Prans Statkus- 65
Roberts Drinka- 80
Emīls Jaunzemis- 80
Ženija Kviese- 85
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastā
Juzefa Perehrestjuka- 60
Alfrēds Freibergs- 70
Gunārs Frankus- 75
Janina Pūce- 90
Juris Astičs- 50
Jānis Šestakovskis- 55
Edvīns Poļikovs- 70
Žanis Andersons- 80
Edvīns Zēbergs- 80
Emma Raņķe- 85
Kursīšu pagastā
Zane Circene- 55
Boriss Osipenko- 55
Skaidrīte Vālodze- 55
Ilgonis Lagzdons- 65
Andrejs Zaķis- 65
Artūrs Vaitkevičs- 80
Lutriņu pagastā
Valdis Olbačevskis- 55
Guntis Pelcis- 55
Skaidrīte Karlevica- 60
Roberts Pelcis- 65
Andrejs Rutkovskis- 65
Inta Biruta Bertrāne- 75
Voldemārs Zaicevs- 75

Žanis Ķēpulis- 90

Marija Stalidzāne- 75
Ilma Kalniņa- 80
Irma Biruta Gūtmane- 85
Vera Matrēvica- 85
Jānis Laumanis- 94

Zirņu pagastā
Agris Andersons- 50
Vitālijs Biļdejevs- 50
Ilze Krauze- 50
Dainis Krūmiņš- 50
Raimonds Ozols- 50
Laimonis Ozols- 50
Ineta Zomerovska- 50
Kārlis Francis- 55
Hanss Strauts- 65
Aina Kaminska- 70
Marija Stalidzāne- 75
Jevgenija Jevsejeva- 80
Herta Losāne- 85
Valentīna Oklāne- 93

Nīgrandes pagastā
Guntars Andersons- 50
Arvīds Jurģīns- 55
Danute Lataka- 55
Ivars Tomsons- 55
Adoms Mitkus- 60
Levita Mače- 70
Ruta Pimbere- 70
Dzidra Ābele- 75
Zenta Baltiņa- 75
Novadnieku pagastā
Aivars Canders- 50
Valdis Melbārdis- 50
Egons Jaunbelzējs- 55
Guntis Lasis- 55
Ainars Neimanis- 55
Arvīds Stepēns- 55
Guna Launaga- 60
Austra Launaga- 85
Marija Ceruse- 90

Zvārdes pagastā
Vēra Vaitkeviča - 80

Pampāļu pagastā
Virgīnijam Liseckim- 50
Andai Baltiņai- 55
Ojāram Ozolam- 55
Lilitai Šimkai- 55
Artūram Zošam- 55
Maigai Bužokai- 65
Rūdolfam Markušam- 80
Saldus pagastā
Māris Liekniņš- 50
Gelena Mozžerikova- 50
Sarmīte Kirmuža- 55
Vladimirs Vodinskis- 55
Biruta Aleksejeva- 60
Aivars Kapačs- 60
Ritma Melbārde- 60
Laima Celmiņa- 70
Marta Birkmane- 80
Līvija Niedre- 80
Vadakstes pagastā
Austra Švīpiņa- 70
Maija Guļaško- 70
Mirdza Ķence- 75
Zaņas pagastā
Paulina Berģe- 55

Saldus pilsētā
Maija Apīne- 70
Ināra Blūmīte- 70
Ilmārs Eversons- 70
Jānis Fogels- 70
Ausma Grinšpona- 70
Gita Harčenko- 70
Velta Karpa- 70
Imants Leinbots- 70
Uldis Lieljuksis- 70
Donāts Rimšāns- 70
Selga Stroganova- 70
Elmārs Tunēns- 70
Zaiga Daņiļenko- 75
Alvīne Ivanovska- 75
Biruta Meikšāne- 75
Marija Mihailova- 75
Fricis Romanis- 75
Ārija Seļicka- 75
Vaira Sologubova- 75
Elvira Voskoboiņikova- 75
Ingarda Dadzīte- 80
Antoņina Daukste- 80
Rezenda Krūtaine- 80
Dzidra Lagzdiņa- 80
Skaidrīte Mētere- 80
Dzidra Opolte- 80
Jānis Pētersons- 80
Tekla Zabarovska- 80
Krišs Refelds- 90
Irma Oliņa- 92
Olga Lase- 93
Erna Baumane- 96
Erna Cintiņa- 96

PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

30.09. plkst. 18.00

Domino teātra viesizrāde „Trakās šķēres”. Domino teātris”
ir jau par leģendārām kļuvušo izrāžu “Kailie brieži”, “Sekss
un Grēkpilsēta” un “Parīze-Dakāra” veidotājs.
“Trakās šķēres” ir komēdija, bet, atšķirībā no iepriekš
iestudētajiem darbiem, interaktīvā kriminālkomēdija, kurā
par dalībnieku kļūs ikviens tās apmeklētājs. Tas nozīmē, ka
katru reizi izrādei ir cits atrisinājums un fināls, kuru iepriekš
nezina pat tās aktieri – Jānis Jarāns, Jānis Kirmuška, Santa
Didžus, Laila Kirmuška, Gints Grāvelis, Jūlija Ļaha, Ineta
Radčenko un Artūrs Putniņš.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes (Saldus
tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3) un Saldus kultūras
centra kasēs. Biļešu cenas- 4, 5, 6 un 8 LVL.

SALDUS KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
21.09. plkst. 10:00

Rudens krosa stafetes 4 vecuma grupām

SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
22.09. plkst. 18:00

Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela koncertprogramma
“Ar zvaigžņu kluso gaismu”. Ieejas biļetes iespējams
iegādāties Biļešu paradīzes (Saldus tūrisma informācijas
centrā, Striķu ielā 3) kasē. Biļešu cena- 3LVL.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
16.08.-16.09.
16.09. plkst.14.00

Tērpu mākslinieces un gleznotājas Elitas Patmalnieces darbu izstāde „Elitas Zelta Izlase”
Izstādes noslēgums kopā ar Elitu Patmalnieci

24.09-22.10.

Lietuvas jūras muzeja izstāde „Delfīnu zīmējumi”
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PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
25.08.-8.10.

Saldus foto kluba „ES DARU” izstāde „Pilsētas portrets”

7.,8.,9. septembris

Dāliju izstāde. Atvērta 7.09. no plkst.12.00

10.09.-10.10.

Radošās darbnīcas „Es priekšautā”, kurās tiks darināti
priekšauti no plēves, rotājot tos ar krāsainām aplikācijām
vai krāsojumu. Interesantākos darbus demonstrēsim modes
skatē radošo darbnīcu noslēgumā. Projektu atbalsta biedrība
KIT. Uz darbnīcām obligāta pieteikšanās pa tālr.26330865

13.09. plkst. 16.00

Dzejas dienu pasākums Līkupēnu bibliotēkā

Septembra beigās
vai oktobra sākumā

Ekskursija uz Siguldu (pagasta iedzīvotājiem)

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
10.09.-17.09.

Zālienā pie Šķēdes skolas rudens ziedu izstāde

29.09. plkst. 19:00

Šķēdes skolas zālē teatrāls uzvedums „Priekšauta stāsts no
sendienām līdz mūsdienām”. Pēc uzveduma- balle

3.09.-30.09.

Labdarības foto izstādes „Ūsas, astes, ķepas” Kursīšu
bibliotēkā. Aicinām apskatīt izstādi un ziedot Saldus
dzīvnieku patversmei

03.09. plkst. 9.00

Pirmās skolas dienas pasākums Kursīšu pamatskolā

26.09.

Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāru izbraukuma
seminārs Kursīšu bibliotēkā

29.09.

1.amatierteātru dzejas izrāžu un uzvedumu festivāls
„Septembrī dzejas lietus līst”. Amatierteātru izrādes,
noslēguma pasākums, balle. Sīkāka informācija sekos

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
25.08. - 11.09.

Saldus fotokluba „ES DARU” jubilejas izstāde „Portrets”

14.09. - 12.10.

Didža Pakalna fotoizstāde „Starpelpa”

08.09. - 30.09.

Putnu un zvēru izstāde no taksidermista Ainara Upenieka
kolekcijas

17.09. - 22.09.

Dzejas dienu maratons – 2012:
17.09.plkst.18.00 Lasīsim kopā „Es esmu iegājis mežā…”;
18.09. plkst.18.00 – Ejam ielās! Teatralizēta dzejas
kompozīcija, veltīta Jāņa Jaunsudrabiņa 145. un Eduarda
Veidenbauma 135.jubilejai. Sadarbības partneri- Jaunlutriņu
un Kursīšu amatierteātri;
19.09. plkst.18.00 – „Jūtu spogulis”. Bibliotēkā ciemojas
Dobeles novada dzejniece Aija Celma un dziesminieks
Gundars Riekstiņš;
20.09. plkst.13.00 – „Ar dzeju pret vienaldzību”. Tikšanās
ar dzejnieku Kārli Vērdiņu Saldus 2. vidusskolā;
21.09. plkst.12.00 – Dzejas dienas pašiem jaunākajiem
lasītājiem. Tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti.

25.09.plkst.14.00

Tematiski izglītojošs pasākums „Par dabu un ne tikai…”.
Tikšanās ar Imantu Raļļu

12.09. - 13.09.

ESIP konkurss „iESkaties”.

KAPELLERU NAMĀ
11.09. - 20.10.

Saldus mākslas skolas 2. un 3. kursu audzēkņu vasaras
projekta „Rozentālskoliņa 2012” darbu izstāde. Atbalsta
biedrība „KIT”

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
29.09.

Miķeļdienas tirgus

SALDUS PILSĒTAS SPORTA KOMPLEKSĀ
14.09. - 16.09.

Starptautiskais turnīrs basketbolā veterāniem, piedalās Saldus, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas komandas

22.09. - 23.09.

Baltijas čempionāts spēka trīscīņā

29.09. - 30.09.

Saldus novada atklātais čempionāts svarcelšanā. Piedalās
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti

BĒRZU MOTOTRASĒ
16.09.

„Battery Superkauss” Saldus Lielās balvas izcīņa

SALDUS NOVADĀ

KURSĪŠU PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ
1.09.

Jaunā mācību gada sākums PII „Kāpēcītis” „SALDĒJUMU
BALLE”

5. 09.

Sporta diena Lutriņu pamatskolā

10.09. – 14. 09.

Ziedu izstāde Lutriņu pamatskolā

28.09.

Olimpiskā diena Lutriņu pamatskolā
NĪGRANDES PAGASTĀ

08.09 plkst.15.00

Multfilma „ Madagaskara”

15.09 plkst. 15.00

Multfilma „ Raganu mēnesis”

22.09 plkst. 15.00

Multfilma „ Ledus laikmets”

22.09 plkst.20.00

Baltu vienotības ugunskurs Kalnaišu kalnā. Piedalās draugi
no Lietuvas Židikiem, spēlēs kapela „ Spēlmaņi”

29.09 plkst.10.00

Miķeļtirgus. Piedalās kapela „Spēlmaņi” un jauniešu deju
kolektīvs „Jumis”

29.09 plkst. 15.00

Rubas amatierteātra izrāde „ Trīs košas dāmas”
PAMPĀĻU PAGASTĀ

14.09. plkst. 19:00

Dzejas dienu pasākums kultūras namā. Piedalās Kursīšu
pagasta pašdarbnieki.

20.09. plkst. 12:00

Kino bērniem kultūras namā

Septembrī

Ekskursija Zaņas pagasta pensijas vecuma iedzīvotājiem

No 8.09.
sestdienās

Projekta „Nakts priekšauts” nodarbības Dienas centrā.
Projektu finansē biedrība „KIT”, Zaņas pagasta pārvalde
un biedrība „Gaismas pusē”

ZAŅAS PAGASTĀ

28.09.plkst.9.50

Latvijas Olimpiskā diena Saldus novada stadionos, skolās
un pirmsskolas iestādēs

11. 09. - 14.09.

14.09.plkst.10:00

Zonu sacensības futbolā 6.-7., 8.-9.klašu grupām. Novada
sporta laukumos

Rudens ziedu un augu izstāde „Zelta rudens” Zaņas skolas
aktu zālē

16.09. plkst 13.00

Zaņas pamatskolas aktu zālē grupas „Sandra” koncerts
ZIRŅU PAGASTĀ

SALDUS STADIONĀ
28.09.

Fināls futbolā 6.-7. un 8.-9. klašu grupām

EZERES PAGASTĀ
16.09. plkst. 10.00

28.09. plkst. 20.00

Rudens gadatirgus Ezerē. Aicinām tirgotājus pieteikties
Ezeres pagasta pārvaldē (tel. 63842152) vai kultūras namā
(tel.28771538)
Kultūras namā Rubas amatierteātra izrāde M.Zīle „Trīs
košas dāmas”

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
01.09. plkst.18.00

Pasākums skolēniem „Dāvana Zinību dienā” Rubas tautas
namā. Viesi no Tukuma- moderno deju grupa „Demo”,
diskotēka līdz plkst.23.00). Ieeja- bez maksas

15.09 no plkst.
10.00 -16.00

Rudens ziedu un dārzeņu izstāde. Lūgums veidot dažādas
kompozīcijas no dabas materiāliem, ziediem un dārzeņiem

15.09. plkst. 17.00

Radošo talantu pēcpusdiena „Tik dažādie salāti...”
Biedrības „Puķuzirnis Z” pilnsapulce

22.08. - 26.09.

Izstāde “Vēstule, rakstīta steigā” A. Gaigalas pildspalvu
kolekcija un dzejas pieturzīmes Zvārdes pagasta bibliotēkā

14.09. plkst. 21.00

Atjautības un veiklības skrējiens naktī „Ar pūces acīm skatoties”. Sākums Striķu muižas parkā

29. 09.

Miķeļdienas tirdziņš pie pagastmājas

29. 09.

Saldus novada atklātās sacensības medību šaušanā Zvārdes
šautuvē

ZVĀRDES PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 20, 2012. gada septembris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada domē.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 3500. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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