2012.gada 23. JŪLIJS

NOTIKUMS

Īsfilmas „Saldu ēdu, saldu dzēru” pirmizrāde

6. jūlija pievakarē Kalpaka laukumā Saldū notika naktskluba „PMK”
un Kapelleru nama organizēts īsfilmas „Saldu ēdu, saldu dzēru ” prezentācijas pasākums.
Pasākumu kuplināja spēkavīru uzstāšanās un dažādas radošās
darbnīcas. Bez maksas tika organizēta nakts balle, kurā uzstājās grupa
“Pļum -pa -pā”, Zane un Alise Ņukšas, Dj Gints Tunēns un vakara
īpašais viesis- Ivo Fomins.
Radošās darbnīcas bija dažādas un atraktīvas- frizūru veidošana, Saldalus spēle ar iespēju laimēt Saldū ražotu alu, Saldus Maiznieka sacensības par lielāko kodienu, Druvas saldējuma un Saldus pārtikas kombināta atbalstītas atrakcijas. Pasākuma jaunākie apmeklētāji varēja lēkāt
biedrības „Saldene” gādātajās piepūšamajās atrakcijās. Bija sastopami
arī portretu zīmētāji, hennas zīmējumu veidotāji un seju apgleznošanas
meistari.
Ar powerlifting jeb spēka trīscīņas sporta veidu skatītājus iepazīstināja un dažādus paraugdemonstrējumus rādīja sporta klubs „Gold Barbell” no Dobeles.

Foto: Naktsklubs “PMK”

Pēc filmas pirmizrādes īsfilmu “Saldu ēdu, saldu dzēru” visu nakti
jebkurš interesents varēja noskatīties atsevišķā teltī.
Pasākuma organizatori ir nosaukuši arī aptuveno apmeklētāju skaitu5 tūkstoši cilvēku.
Īsfilmu DVD formātā var iegādāties Saldus tūrisma informācijas
centrā, kā arī noskatīties Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv .
Kino pulciņa entuziasti:
Īsfilmas režisori: Olafs Okonovs, Aleksandrs Okonovs, Haralds
Fiļipovs, Mārtiņš Jurevics, Sandra Leitholde, Liene Miķelsone, Dāvis
Gavars, Ilze Cant, Egita Eversone .
Īsfilmas aktieri: Haralds Fiļipovs, Indra Rassa, Aivars Kaņeps, Arturs Maculēvičs, Egons Valters, Gints Karols, Laimonds Karels, Ingus
Ķēpulis, Dainis Polis, Kaspars Skapsts, Lauris Rinmanis, Uģis Jēkabsons, Gatis Baumanis, Guntis Zakevics, Mārtiņš Jurevics, Dāvis Gavars,
Zenta Marija Rinmane, Aleksandra Zemīte, Marija Elza Zemīte, Līva
Skapsta, Marta Dzene, Everts Eversons, Klāvs Ozols, Maksis Ozols,
Agris Kūms, Alise Ņukša, Egita Eversone.
Informāciju sagatavoja Egita Eversone
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DOMES SĒDE

2012. gada 29. jūnija domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt SIA „Viduskurzemes AAO”
nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ls 7.96 par m³, neieskaitot PVN.
2. Turpināt darbību programmā „Atbalsts
piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” 2012./2013.mācību
gadā, iesaistot pirmsskolas un 1.-4.klašu izglītojamos 15 Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēs.
3. Atbalstīt Saldus PII Zīlīte projekta „Dāvāsim prieku sev un citiem” pieteikuma iesniegšanu VAS „Hipotēku un zemes banka”
projekta Klientu klubs „Mēs paši” projektu
konkursam. Projekta finansējuma piešķiršanas
gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 170,00
Ls apmērā no Saldus PII Zīlīte 2012.gada budžeta līdzekļiem.
4. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā
biedrībai „Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija” sabiedriskās aktivitātes „Sadraudzības un pieredzes apmaiņas
brauciens uz Latvijas Neredzīgo biedrības Jūrmalas teritoriālo organizāciju” realizācijai.
5. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā

biedrībai „Latvijas Mazpulki” (Šķēdes mazpulks) sabiedriskās aktivitātes „Nodarbības
Brīvā laika centrā” realizācijai.
6. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā
biedrībai „Koris „Varavīksne”” sabiedriskās
aktivitātes „Garīgās mūzikas brīnumainais
spēks!” realizācijai.
7. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 40 apmērā
biedrībai „Studija „SOL MUSIC”” sabiedriskās aktivitātes „Mēs dzīvojam pasakā” (klavieru skaņošanai) realizācijai.
8. Apstiprināt Nīgrandes pagasta pārvaldes
Dienas centrā šādu maksas pakalpojumu:
• Dušas izmantošana 1 cilvēkam- 0.50Ls
bez PVN par reizi
• Veļas mazgāšana 0.50Ls bez PVN par reizi
9. Ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta Namiķu ciemā nodrošina
Lutriņu pagasta pārvalde.
Sniedzamie Pakalpojumi ir:
• dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un
piegāde patērētājiem;
• kanalizācijas notekūdeņu savākšana, attīrīšana, novadīšana vidē.

Saldus novada pašvaldības Lutriņu pagasta
Namiķu ciemā ir spēkā šādi tarifi:
• ūdensapgādes tarifs Ls 0,49 bez PVN par
vienu m3 saskaņā ar skaitītāja rādījumu;
• kanalizācijas tarifs Ls 0,55 bez PVN par
vienu m3 saskaņā ar skaitītāja rādījumu.
Maksa iedzīvotājiem, ja nav uzstādīti skaitītāji:
• ūdens Ls 1.47 par cilvēku/mēnesī + PVN
(ēkās ar centralizētu ūdensapgādi – ar vannām
un dušām);
• ūdens Ls 0.74 par cilvēku/mēnesī + PVN
(ēkās ar centralizētu ūdensapgādi – bez vannām un dušām);
• kanalizācija Ls 1.65 par cilvēku/mēnesī +
PVN (labiekārtotās ēkās);
• kanalizācija Ls 0.83 par cilvēku/mēnesī +
PVN (nelabiekārtotās ēkās).
10. Ieguldīt finanšu līdzekļus Ls 13 500
apmērā SIA „Saldus medicīnas centrs” pamatkapitālā.
Sēdes pilns apraksts pieejams Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēde

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Kursīšos” īstenošana

2011. gada 31.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Kursīšu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/062/013, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada
Kursīšos” īstenošanai.
Projektu plānots realizēt līdz 2012.gada 30.decembrim
Projekta mērķis:
Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana
1.Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte
atbilst prasībām
2.Nodrošinātas ūdens rezerves un spiediens sistēmā
3.Ūdens zudumu apjoma samazināšana, ūdens resursu racionāla izmantošana
4.Ūdensapgādes sistēmas ekspluatācijas racionalizācija un efektivitātes paaugstināšana.
Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana
1.Kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
2.Apkārtējā vidē nonākušo neattīrīto notekūdeņu samazinājums
3.Kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas racionalizācija un efektivitātes paaugstināšana.
Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana
Savākto notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Pietiekams ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums
Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana
Pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums
Šobrīd paveiktais:
•
Izstrādāts Tehniski ekonomiskais pamatojums (SIA „Investīciju
Risinājumu Birojs”);
•
Izstrādāts tehniskais projekts (SIA „PRO VIA”);
•
Noslēgts līgums par projekta autoruzraudzību (SIA „PRO
VIA”);
•
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Noslēgts līgums ar SIA „Watex” par būvdarbu veikšanu. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2012.gada 31.oktobrim.

Vienošanās paredzētās kopējās izmaksas ir 420 496.82 lati, no tām
292 987.21 finansē Eiropas Savienība, savukārt, 51 703.63 tiek segta
no pašvaldības saņēmēja līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas
sastāda 75 805.98 LVL, kuras tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Sīkākai informācijai:
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Uldis Vītiņš 63846745, 26473053, kursisi@saldus.lv
Informāciju sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv
______________________________________________________
PROJEKTU „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Kursīšos”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Notiek projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada Pampāļu pagasta Pampāļu
ciemā” īstenošana
2011. gada 14.oktobrī, Rīgā, starp Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru un Pampāļu pagasta pārvaldi tika parakstīta vienošanās Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/064/001 par Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Saldus novada Pampāļu
pagasta Pampāļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanu.
Vienošanās ietvaros paredzēts:
•
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā
ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens
daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu
patērētāju.
•
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
(Q=100 m3/dnn), t.sk. kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada rekonstrukcija NAI teritorijā.
Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu kanalizācijas pakalpojumu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kas būs
pieslēgti kanalizācijas sistēmai, samazinās infiltrāciju un uzlabos elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti.
•
Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija (2
gab.).
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām – samazināsies infiltrācija un vidē
novadītā piesārņojuma daudzums, uzlabosies energoresursu patēriņa
efektivitāte.
•
•
•
•
•

Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts (SIA „DLLK”);
Veikta projekta ekspertīze (SIA „Sal-Energo-PRO”);
Noslēgts autoruzraudzības līgums (SIA „DLLK”);
Noslēgts būvuzraudzības līgums (SIA “AkordA”);
Noslēgts līgums par būvniecības darbiem (Personu apvienība:
SIA “UNI SAN” un SIA “Siltums Jums”). Būvniecības darbus
plānots pabeigt līdz 30.11.2012.
Projekta kopējās izmaksas ir 428 617.43 lati, no tiem attiecināmie izdevumi ir 351 325.76 lati. No tiem LVL 298 626.90 finansē Eiropas Savienība, savukārt, LVL 52 698.86 tiek segti no pašvaldības līdzekļiem.

caurlaides spējas, būtiski samazinot aizkavēšanās laiku tajā.
Projekta ietvaros izbūvēs arī gājēju ietves, apgaismojumu, aizsargbarjeras un lietusūdens kanalizāciju. Uz gājēju pārejām tiks ierīkotas
ratiņu nobrauktuves, kas radīs iespēju brīvi pārvetoties cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī māmiņām ar bērniem.
Šobrīd ir apstiprināti projekta grozījumi. Grozījumi paredz veikt Kuldīgas un Brīvības ielu krustojuma rekonstrukciju, veicot ietves ar veloceliņu izbūvi Brīvības ielas posmā no Avotu ielas līdz Kuldīgas ielai, iepriekš paredzēto 13 autostāvvietu vietā. (Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas norādījumi no 20.05.2011. Nr.12-07.2/2407). Šajā sakarā ir
veikts iepirkums papildus būvdarbiem objektā „Kuldīgas un Brīvības
ielu rekonstrukcija Saldū”, identifikācijas nr. SNP 2012/33ERAF.
Projekta īstenošana notiek vairākās kārtās.
Tehnisko projektu ir izstrādājis un autoruzraudzību veic SIA „ Vertex
projekti”.
Projekta būvuzraudzību veic A/S “Ceļu inženieri”.
Būvdarbus veic SIA „Aizputes Ceļinieks”.
Projekta kopīgās attiecināmās izmaksas ir LVL 668 661.60 no tām
•
ERAF līdzfinansējums: LVL561 675.74
•
Valsts budžeta dotācija: LVL 15044.88
•
Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 91 940.98
Informāciju sagatavoja
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja – Eva Jēkobsone,
20267729
e pasts: eva.jekobsone@saldus.lv

Projektu plānots realizēt līdz 2013.gada 2.ceturksnim
Sīkākai informācijai:
Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja
Eva Jēkobsone, 29855016, eva.jekobsone@saldus.lv
______________________________________________________
PROJEKTU„SALDUS NOVADA PAMPĀĻU PAGASTA PAMPĀĻU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” IETVAROS
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR
PAMPĀĻU PAGASTA PĀRVALDE.

Att. 1. Karstā asfaltbetona izbūve brauktuvei

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS
VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Saldus pilsētā turpinās Kuldīgas un Brīvības
ielu krustojuma rekonstrukcijas darbi

2011. gada 1. februārī noslēgta Vienošanās starp Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru un Saldus novada pašvaldību par projekta “Kuldīgas un
Brīvības ielu krustojuma rekonstrukcija Saldū”, ID. Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/
APIA/CFLA/017/029.
Projekts tiek īstenots pamatojoties uz 2008. gada 10. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.426 “Noteikumi par darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1. apakšaktivitāti „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”.
Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Saldū, veicot transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus,
rekonstruējot Kuldīgas un Brīvības ielu krustojumu. Esošā krustojuma
vietā plānots izveidot lokveida krustojumu. Šāda krustojuma izbūve novērsīs esošās satiksmes problēmas un riskus, kā arī uzlabos krustojuma

Att. 2. Betona bruģakmens izbūve
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PAZIŅOJUMS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
izstrāde

Paziņojums par Saldus novada attīstības
programmas 2013. - 2020. gadam un teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam Vides
pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Vides pārskata projekts sagatavots Saldus novada attīstības
programmai 2013. - 2018. gadam un Saldus novada teritorijas plānojumam 2013. - 2025. gadam. Vides pārskata projektu izstrādāja SIA
„VSKB Vide”, adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601, tālr. 63622717,
www.vskbvide.lv. Ar Vides pārskata projektu un plānošanas dokumentu
var iepazīties Saldus novada pašvaldībā, adrese: Striķu iela 3, Saldū, no
otrdienas līdz ceturtdienai 8.00 - 17.00, pirmdienās 8.00 – 18.00, piektdienās 8.00-16.00 un mājas lapā www.saldus.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Teritorijas plānojuma vides pārskatam notiks 02.08.2012. plkst. 16.00 Saldus novada pašvaldībā, Lielajā zālē, Avotu ielā 12, Saldū.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Attīstības programmas vides
pārskatam notiks 14.08.2012. plkst. 16.00 Saldus novada pašvaldībā,
Lielajā zālē, Avotu ielā 12, Saldū.
Rakstiski priekšlikumi un komentāri tiks gaidīti no 16.07.2012. līdz
31.08.2012. SIA „VSKB Vide”, Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601, tālr.
63622717, e-pasts: info@vskbvide.lv un Saldus novada pašvaldībā,
adrese: Striķu ielā 3, Saldū, LV-3801, tālr. 63807280.
Plānošanas dokumentu Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums notiek Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus
novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros.

Paziņojums

Saldus novada dome ar 2012.gada 29.jūnija lēmumu (protokols
Nr.14; 34.§ un 35.§) nodod sabiedriskajai apspriešanai:
- Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1. redakciju,
- Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam 1. redakciju.
Sabiedriskā apspriešanas termiņš no 16.07.2012. - 31.08.2012.
Ar sabiedriskajai apspriedei nodotajiem plānošanas dokumentiem
var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu telpās katru darba dienu darba laikā, kā arī
Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv.
Saldus novada teritorijas plānojuma 1. redakcija elektroniski pieejama www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/
un Saldus novada attīstības programmas 1. redakcija http://www.saldus.lv/8/sakumlapa0/zinas0/pazinojums12/
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 1.redakcijas
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 02.08.2012. plkst.16.00 Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, lielajā zālē, Avotu ielā 12,
Saldū, kā arī Saldus novada pagastos pēc grafika (skatīt grafiku).
Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam 1.redakcijas
sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 14.08.2012. plkst.16.00 Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā, lielajā zālē, Avotu ielā 12,
Saldū, kā arī novada pagastos pēc grafika (skatīt grafiku).
Rakstiskus priekšlikumus, atsauksmes var iesniegt Saldus novada
pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Plānošanas nodaļā,
Avotu ielā 12, Saldū vai nosūtot pa pastu (adrese: Striķu ielā 3, Saldus,
LV - 3801), e-pastu dome@saldus.lv no 16.07.2012. - 31.08.2012.
Plānošanas dokumentu izstrāde notiek Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) ir procedūra, kas
jāveic plānošanas dokumentiem, kuru īstenošanai var būt būtiska ietekme uz vidi vai Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
(Natura 2000 teritorijām). Lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību pieņem Vides pārraudzības valsts birojs.
SIVN mērķis ir palīdzēt saskatīt iespējamos vides ieguvumus un zaudējumus (piemēram, gaisa piesārņojuma izmaiņas, notekūdeņu ietekme
uz virszemes ūdens objektiem, īpaši aizsargājamu augu vai dzīvnieku
sugu apdraudējums, izmaiņas ainavā un tamlīdzīgi), kas varētu rasties
plānošanas dokumenta īstenošanas rezultātā un sniegt iespējamās alternatīvas un risinājumus negatīvās ietekmes novēršanai. SIVN gaitā tiek
izstrādāts vides pārskats, kurā tiek iekļauti visi iepriekšminētie aspekti.
Vides pārskatu sagatavoja SIA „VSKB vide”.
Veicot plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmes uz vidi novērtējumu, tika analizēta tajos noteikto mērķu un plānoto pasākumu iespējamā ietekme uz vidi. Tika vērtēta dokumentu atbilstība Latvijas likumdošanai, kā arī starptautiska (Eiropas Savienības), nacionāla, reģionāla un
vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentu vides mērķiem.
Plānošanas dokumentos ir veiktas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un ir plānoti pasākumi, kas saistīti ar derīgo izrakteņu ieguvi, enerģētisko rūpniecību, pārtikas rūpniecību, infrastruktūras
projektiem, atkritumu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, kapsētu
ierīkošanu.
Attīstības programmas rīcības programmā ir iekļauti dažādi infrastruktūras objekti, kas sekmēs vides kvalitātes uzlabošanu– energoefektivitātes uzlabošana, siltumapgādes, ūdenssaimniecības, atkritumu
saimniecības attīstības projekti, izgāztuvju rekultivācija, atpūtas vietu
labiekārtošana, sasniedzamības uzlabošana.
Teritorijas plānojumā tika izvērtētas derīgo izrakteņu teritorijas,
pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamās teritorijas, atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība, velotransporta un gājēju plūsmas
risinājumi Saldus pilsētas teritorijā, kapsētu paplašināšana vai ierīkošana, publisko ūdensobjektu pieejamības nodrošināšana, teritorijas inženierbūvju un objektu izvietošanai, kā arī teritorijas, kas piemērotas
alternatīvas enerģijas ieguves attīstībai. Teritorijas plānojuma izstrādes
laikā tika izskatīti arī jautājumi par tūrisma infrastruktūras attīstību, gan
dabas taku un parku attīstību u.c.
Vides pārskatā ir vērtēts esošais vides stāvoklis novadā. Tā sagatavošanai ir izmantota Saldus novada domes rīcībā esošā informācija, publiski pieejamā informācija un pētījumu rezultāti par vides stāvokli novadā,
kā arī interneta vietnēs pieejamie informācijas avoti un datu bāzes.
Pēc vides pārskata projekta izstrādes tiek rīkota sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri, kā arī priekšlikumi un/vai iebildumi tiks iestrādāti Vides pārskata gala redakcijā, kas
tiks iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.
Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu tiks apkopota Vides
pārskata pielikumā.
Kopumā izvērtējot plānosanas dokumentu īstenošanas iespējamās
ietekmes, var secināt, ka lielākā daļa plānotās darbības dos tiešu vai netiešu, pozitīvu ietekmi uz vidi. Tomēr iespējamas arī negatīvas ietekmes,
piemēram, piesārņojuma palielināšanās attīstoties uzņēmējdarbībai, pieaugot tūrisma plūsmai u.tml..
Lai samazināti plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamo negatīvo ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, bioloģisko daudzveidību un vidi kopumā, detalizēta paredzētās darbības ietekme uz vidi
ir vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. Ir iespējams realizēt
dažādus pasākumus un izvēlēties konkrētai situācijai piemērotākos risinājumus.
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ieviešana nodrošina, lai plānošanas dokumentu izstrādātāji novērtē kā dokumenta
realizācija var ietekmēt vidi, kā arī nodrošina sabiedrībai iespēju iepazīties ar plānošanas dokumentu projektu un tajā ietverto Vides pārskatu un
izteikt savu viedokli par tiem.

4

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Kas ir attīstības programma un kāpēc tā nepieciešama?

Saldus novada attīstības programma 2013.- 2020.gadam ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments. Tā ir sagatavota Saldus novada pašvaldības projekta „Saldus novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes celšana” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/024/024 ietvaros.
Šādas attīstības programmas izstrādes nepieciešamību nosaka spēkā
esošais Teritorijas attīstības plānošanas likums. Savukārt Saldus novada
pašvaldībai šis dokuments ir līdzeklis investīciju un attīstības projektu plānošanai un investīciju sasaistei ar kārtējā gada budžetu. Citiem
vārdiem sakot, Saldus novada attīstības programma 2013.- 2020.
gadam ir kā pašvaldības biznesa plāns pašvaldības klientu – novada
iedzīvotāju– dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Nesenā pagātnē piedzīvota administratīvi teritoriālā reforma, kad
Saldus bijušā rajona pagasti tika apvienoti Saldus novadā, tādēļ īpaši nozīmīgs kļuvis jautājums par teritorijas attīstības plānošanu, nodrošinot
izveidotā novada ilgtspējīgu un konkurētspējīgu attīstību. Ņemot vērā
sociālekonomiskās situācijas izmaiņas valstī kopumā pēdējo trīs gadu
laikā, kā arī izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē teritorijas attīstības
plānošanu, ir radusies nepieciešamība pārskatīt un aktualizēt spēkā esošo novada attīstības programmu.
Saldus novada attīstības programma 2013.- 2020. gadam sastāv no

trīs sadaļām: (1) Pašreizējās situācijas analīzes, (2) Stratēģijas un (3)
Investīciju plāna. Saldus novada attīstības programma 2013.- 2020.gadam izstrādāta, balstoties uz spēkā esošo Saldus novada attīstības programmu 2009.-2015. gadam. Pašreizējās situācijas analīzē aktualizētas
pēdējo gadu jaunākās attīstības tendences. Savukārt Stratēģijas sadaļā
lielāka uzmanība veltīta Saldus novada ilgtspējīgai un telpiski integrētai
attīstībai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo attīstības programmu, tika izvērtēti novada attīstības mērķi un tie ir saglabāti teju nemainīgi, tādējādi
uzsverot pēctecību plānošanā un līdzšinējo mērķu paliekošo aktualitāti.
Ņemot vērā līdzšinējo iepriekšējās attīstības programmas īstenošanas
pieredzi, ir konkretizēta un precizēta attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība. Savukārt Investīciju plānā ir iekļauti projekti
turpmāko septiņu gadu periodam, kopējais plānotais investīciju apjoms
projektiem sasniedz 69 milj. Ls. Vislielākā finansējuma daļa (61%) paredzēta pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas dzīves, darba
un atpūtas telpas veidošanai un attīstībai – t.i., galvenokārt pašvaldības
ielu un autoceļu infrastruktūras attīstībai. 30% no kopējā finansējuma
paredzēti izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošanai – t.i. dažādiem projektiem izglītības, jaunrades,
veselīga dzīvesveida un veselības aprūpes, kultūras, un citās jomās.

Kāpēc būtu jāiepazīstas ar šo dokumentu? Kā šis dokuments ietekmēs manu dzīvi?
Novada attīstības plānošana nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības. Iedzīvotāji, uzņēmēji un sociālie partneri ir tie, kuri ar savu
līdzdalību var ietekmēt novada attīstību. Tāpēc Saldus novada attīstības
programmas 2013.-2020. gadam izstrādātāji – SIA „AC Konsultācijas”
sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību - aicina Jūs līdzdarboties novada
attīstības plānošanas procesā un sniegt savu redzējumu par labāku un
pievilcīgāku novadu esošajām un nākamajām paaudzēm!
Ņemot vērā, ka pašvaldības iespējas līdzfinansēt visus investīciju
plāna projektus ir ierobežotas, un vajadzības pārsniedz iespējas, Investīciju plāns paredz īstenot pēc pašvaldības domām novada attīstībai
svarīgākos projektus. Kā parādīja pašreizējās situācijas analīze, tad, samazinoties iedzīvotāju skaitam novadā, aizvien lielāka nozīme būs ri-

sinājumiem, kas palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti novadā, nepalielinot
pašvaldības tēriņus.
Tiešā un taustāmā veidā Saldus novada attīstības programmas 2013.2020.gadam rezultāti būs redzami tikai pēc vairākiem gadiem, kad Investīciju plānā plānotie projekti būs pabeigti – rekonstruētas ielas un
ceļi, izremontētas un siltinātas ēkas, iegādāts jauns aprīkojums, uzlaboti
pārvaldības risinājumi, utt.
Līdz ar to esiet jo īpaši aicināti izteikt savu redzējumu un priekšlikumus par novada prioritātēm investīciju plānošanai, ierodoties uz sabiedriskās apspriešanas pasākumiem klātienē vai sniedzot komentārus
elektroniski.
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Novada nozīmīgākās attīstības tendences
Gandrīz puse no novada iedzīvotājiem šobrīd dzīvo Saldus pilsētā, pārējā teritorijā iedzīvotāji galvenokārt koncentrēti Saldus pilsētas tuvumā un pagastu centros, pārējo teritoriju
atstājot mazāk apdzīvotu. Problēma, kas šobrīd
skar visu novadu, ir iedzīvotāju skaita samazināšanās, pēdējo desmit gadu laikā samazinoties par 18%, kas ir negatīvāks rādītājs nekā
Latvijā kopumā (-13%). Straujāks iedzīvotāju
skaita samazinājums vērojamas attālākajos pagastos.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem izglītībai nākotnei ir izglītojamo skaita samazināšanās, kā rezultātā nākotnē novadā būs nepieciešams reorganizēt un optimizēt vairākas
izglītības iestādes. Nepieciešams radīt alternatīvus risinājumus izglītības iestāžu ēku funkcionālai izmantošanai. Jau šobrīd lielā daļā novada izglītības iestāžu piepildījums ir nepilnīgs
visos izglītības līmeņos – pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas.
Ņemot vērā vispārējo ekonomisko krīzi,
novadā tika likvidētas darba vietas un pieauga bezdarba līmenis. Visvairāk cietusi lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība
un apstrādes rūpniecība - šo jomu īpatsvars

kopējā ekonomiskajā struktūrā samazinājās.
2012.g. novadā ir vērojamas ekonomikas atveseļošanās pazīmes – pieaug uzņēmumu skaits
un samazinās bezdarba līmenis. Lielākā daļa
uzņēmumu un darbavietas koncentrētas Saldus
pilsētā un ap to– kopskaitā 82% uzņēmumu,
kas nodrošina 76% novada darbavietu.
Uzņēmējdarbība Saldus novadā ir salīdzinoši labi attīstīta. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2010.gadā ir
augstāks (68 uzņēmumi) nekā vidēji valstī (60).
Uzņēmējdarbības veicināšanai ir nepieciešama
uzņēmējdarbībai plānoto un perspektīvo teritoriju sakārtošana, kā arī publiskās infrastruktūras attīstība.
Domājot par nākotnes ekonomisko izaugsmi un demogrāfiskās situācijas uzlabošanu,
novadā liela loma jāpievērš jauniešiem – jāveido atbilstoši dzīves un darba apstākļi. Ekonomiskās izaugsmes veicināšanai Saldus novadā
nepieciešama arī uzņēmējdarbībai nozīmīgu
pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija,
piemēram, pašvaldības autoceļa „Gaļas kombināts – Straumēni”, Saldus pilsētas Tirgotāju
un Alejas ielas u.c. ielu un autoceļu rekonstrukcija. Papildus transporta infrastruktūras

sakārtošanai, nozīmīga uzņēmējdarbībai ir
uzņēmumu teritorijas un inženierkomunikāciju
pieslēgumu rekonstrukcija, teritoriju labiekārtošana jaunas uzņēmējdarbības vajadzībām.
Novadā ir salīdzinoši slikta iekšējā sasniedzamība. Neapmierinoša ir Nīgrandes, Rubas,
Jaunauces un Vadakstes pagastu teritoriju sasniedzamība no Saldus pilsētas. Arī autoceļu
kvalitāte novadā vērtējama kā slikta – apmēram
10% no valsts autoceļiem Saldus novada teritorijā ir avārijas stāvoklī, pārējie ceļi ir tehniski
sliktā stāvoklī un tikai viens autoceļš P105 ir
novērtēts labā stāvoklī. Ņemot vērā pašreizējo
ceļu stāvokli, ir nepieciešama mērķtiecīga autoceļu rekonstrukcija turpmākajos gados, uzlabojot novada sasniedzamību un pakalpojumu
pieejamību attālākajās novada teritorijās.
Ņemot vērā pierobežas teritorijas slikto sasniedzamību ar Saldu, nākotnē attālākās novada teritorijās nepieciešams attīstīt spēcīgākus
pakalpojumus centrus. Nākotnē par nozīmīgu
centru apkārtējām teritorijām varētu kļūt Ezere
un Kalni vai Nīgrande.
Saldus novadā laba veselības pakalpojumu
pieejamība ir Saldus pilsētā, attālākās lauku
teritorijās tā ir vidēja. Primārās veselības aprū-
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pes pakalpojumi ir pieejami visos pagastos, izņemot Zvārdes pagastu. Novadā ir divi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta punkti
– viens Saldus pilsētā un viens Ezeres pagastā.
Taču attālākās teritorijās dzīvojošajiem ir sliktāka pieejamība daudzprofilu slimnīcu piedāvātiem pakalpojumiem. Tuvākā daudzprofilu
slimnīca ir Liepājā, kas no lauku teritorijām
sasniedzama ne ātrāk par vienu stundu.
Novadā kopumā ir nodrošinātas visas inženierkomunikācijas – gāze, elektrība, ūdensapgāde un siltumapgāde, optiskie kabeļi u.c.,
taču jānorāda, ka pakalpojumu klāsts pagastos

ir atšķirīgs.
Dzīvojamās platības novadā uz vienu iedzīvotāju pieaug. Novadam raksturīga lauku
apbūve - 86% ir viena dzīvokļa mājas un tikai
14% divu un vairāk dzīvokļu ēkas. Arī Saldus
pilsētā ir augsts viendzīvokļa māju īpatsvars,
jo daudzdzīvokļu nami veido tikai 20%. Lai
gan dzīvojamo ēku inženiertehniskais stāvoklis novadā uzlabojas, nākotnē aizvien vēl ir nepieciešami pasākumi šo ēku tehniskā stāvokļa
uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.
Saldus novada vide ir daudzveidīga, un

Saldus novada specializācija – lauksaimniecība, mežsaimniecība, apstrādes un ieguves rūpniecība

Ņemot vērā Saldus novadā pieejamos resursus un tradīcijas, novada
galvenās perspektīvās specializācijas jomas ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un apstrādes rūpniecība – pārtikas ražošana, metālapstrāde
un kokapstrāde - un ieguves rūpniecība.
Kurzemes reģionā papildus minētajam jomām Saldus novada uzņēmēji perspektīvā specializējas arī celtniecības un remontdarbu, būvmateriālu un būvkonstrukciju ražošanasjomās. Latvijas mērogā papildus
minētajam Saldus novads kļūst par nozīmīgu transporta un loģistikas
centru. Starptautiskā mērogā novads konkurē ar uzņēmējdarbību ekoloģiskās un netradicionālās lauksaimniecības, videi draudzīgas mežsaimniecības jomās.

Novada attīstības vīzija
Saldus novada attīstības nākotne ir saistīta ar četriem virzieniem:
1.
Saldus novads ir transporta mezgls Latvijas - Lietuvas pierobežā un Kurzemes plānošanas reģiona aktīvs ekonomikas centrs,
kurā dzīvo izglītoti, radoši, veselīgi iedzīvotāji, kas ir sociāli nodrošināti
un aktīvi līdzdarbojas novada sabiedriskās dzīves norisēs.
2.
Saldus novads iekšēji un ārēji ir viegli sasniedzams. Saldus
novadā ir nodrošināti izglītības, veselības, sociālie, kultūras un citi pakalpojumi, veidojot kvalitatīvu un dabai draudzīgu dzīves vidi un daudzveidīgas atpūtas iespējas.
3.
Novada uzņēmējdarbības vide ir droša, novadā veidojas
jauni un attīstās moderni, nacionālajā un starptautiskajā vidē konkurētspējīgi uzņēmumi, kas ir balsts vietējai ekonomikai un nodrošina darba vietas novada iedzīvotājiem. Saimniekošana Saldus novadā ir videi
draudzīga un ilgtspējīga.
4.
Saldus novads tiek pārvaldīts efektīvi, piedāvājot laikmeta
prasībām atbilstošu pakalpojumus.

Kādi ir novada stratēģiskie mērķi un izvēles?

Nodrošinot spēkā esošo attīstības programmas pēctecību ir saglabāti
četri Saldus novada stratēģiskie mērķi:
•
SM1
Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas
un aktīvas sabiedrības veidošana. Mērķis paredz izglītības, veselības un sociālo, kultūras, sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu.
•
SM2
Mūsdienīgas, konkurētspējīgas un drošas uzņēmējdarbības vides attīstība un dažādotas ekonomikas veicināšana.
Mērķis paredz attīstīt uzņēmējdarbības vidi, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās.
•
SM3
Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas
dzīves, darba un atpūtas telpas veidošana un attīstība. Mērķis
paredz transporta un sakaru, komunālās saimniecības un dzīvojamā fonda, vides aizsardzības un vides infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, kā arī teritoriju labiekārtošanu.
•
SM4
Efektīvas publiskās pārvaldes darbība. Mērķis paredz publiskās pārvaldes darbības nodrošināšanu un tās kapacitātes paaugstināšanu.
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tā vērtējama kā kvalitatīva - lauku ainava ar
laukiem un mežiem, kas nodrošina labu gaisa
kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Arī Saldus pilsēta ir viena no zaļākajām pilsētām Latvijā. Novadā ir 7 NATURA 2000 teritorijas, no
kurām lielākā ir dabas parks “Zvārdes meži”.
Saldus novadā ir saglabājušies vairāki kultūrvēsturiskie objekti – 58 nekustamie un 23
kustamie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Šobrīd novadā esošu kultūrvēsturisko
ēku tehniskais stāvoklis ir slikts un nepieciešama to renovācija. Tas sniegtu iespēju tos izveidot par tūrisma objektiem.

Plānotās investīcijas: sasaiste ar mērķiem

Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar novada pagastu pārvaldēm
izstrādājusi investīciju plānu nākamajiem septiņiem gadiem. Kopējais plānotais investīciju apjoms projektiem ir 69 milj. Ls. Vislielākā
finansējuma daļa (61%) paredzēta pievilcīgas, sasniedzamas un dabai
draudzīgas dzīves, darba un atpūtas telpas veidošanai un attīstībai – t.i.,
galvenokārt pašvaldības ielu un autoceļu infrastruktūras attīstībai. 30%
no kopējā finansējuma paredzēti izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli
nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošanai.
Stratēģiskais mērķis

Mērķa
īstenošanai
paredzētā
finansējuma
daļa no
kopējā
finansējuma

Projekti

1.SM
Izglītotas,
radošas,
veselīgas,
sociāli
nodrošinātas
un
aktīvas
sabiedrības
veidošana

30%

Izglītības un apmācību programmu
piedāvājuma pilnveidošana, jaunrades un
iniciatīvu centra rekonstrukcija, atbalsts
bērniem un jauniešiem no sociālā riska
ģimenēm, izglītības iestāžu un sporta
laukumu rekonstrukcija, medicīnas
centra infrastruktūras sakārtošana,
kapu ierīkošana, sociālās dzīvojamās
mājas izveide, kultūras namu, brīvdabas
estrāžu rekonstrukcija u.c.

2.SM
Mūsdienīgas,
konkurētspējīgas
un
drošas
uzņēmējdarbības
vides attīstība un
dažādotas ekonomikas
veicināšana

6%

Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un
autoceļu sakārtošana, vēsturiskā centra
sakārtošana, mežu ekonomiskās vērtības
uzlabošana u.c.

3.SM
Pievilcīgas,
sasniedzamas un dabai
draudzīgas
dzīves,
darba un atpūtas telpas
veidošana un attīstība

61%

Pašvaldības autoceļu un ielu rekonstrukcija,
inženierkomunikāciju
attīstība, lietus ūdens novades sistēmas
sakārtošana,
ūdenssaimniecības
sakārtošana, izgāztuvju rekultivācija,
ēku siltināšana u.c.

4.SM
Efektīvas publiskās
pārvaldes darbība

2%

Pašvaldības funkciju atbalsta sistēma,
interneta un datu plūsmas kvalitātes
uzlabošana, pašvaldības administratīvās
kapacitātes veicināšana, lifta un
ventilācijas sistēmas izbūve pašvaldības
ēkās u.c.

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība

Attīstības programmas īstenošana, t.sk. investīciju plāns un tā realizācija, tiks regulāri uzraudzīta. Uzraudzība ietver regulāru novada attīstības rādītāju analīzi, investīciju plāna uzraudzību un atbilstības novada
budžetam noteikšanu, uzraudzības ziņojuma sagatavošanu, sabiedrības
informēšanu u.c. pasākumus. Ik gadu tiks sagatavots Uzraudzības ziņojums, ietverot informāciju par galvenajām novada attīstības tendencēm,
pabeigtajiem un īstenošanas procesā esošiem projektiem, nepieciešamajām izmaiņām attīstības programmā un priekšlikumiem pašvaldības
nākamā gada investīciju un attīstības budžetam. Attīstības programmas
īstenošanas gaitā tiks uzturēts aktīvs dialogs ar dažādiem sociāliem partneriem – institūcijām, NVO, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

SALDUS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.
gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulces pagastu pārvaldēs un novada pašvaldībā
Datums

Laiks

Vieta

2.08.12.

plkst.16.00

Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā
Avotu ielā 12

6.08.12.

plkst.10.00

Novadnieku pagasta pārvaldes zālē

plkst.1400

Saldus pagasta kultūras namā

pkst.16.30

Lutriņu pagasta klubā

plkst.9.00

Jaunlutriņu tautas namā

7.08.12.

8.08.12.

9.08.12.

10.08.12.

plkst.11.30

Šķēdes skolas ēkā

plkst.15.00

Zirņu pagasta pārvaldē

plkst.9.00

Ezeres pagasta kultūras namā

plkst.11.30

Kursīšu pagasta pārvaldes zālē

plkst.15.00

Zvārdes pagasta kultūras namā

plkst.10.00

Nīgrandes pagasta pārvaldē

plkst.13.00

Zaņas pagasta pārvaldē

plkst.15.30

Pampāļu pagasta kultūras namā

plkst.10.00

Vadakstes pagasta tautas namā

plkst.13.00

Rubas tautas namā

plkst.15.30

Jaunauces tautas namā

Viens teritorijas plānojums visam novadam
1.Kāpēc bija nepieciešama šāda plānošanas dokumenta izstrāde?
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot 15 pagastu
pašvaldības un Saldus pilsētu, tika izveidots Saldus novads. Novada administratīvajai teritorijai nav vienota teritorijas plānojuma, bet ir plānojums, kas sastāv no pārapstiprinātajiem 16 bijušo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem. Lielākajai daļai Saldus novada teritoriālo vienību
teritorijas plānojumi ir izstrādāti 2005.un 2006.gadā. Šajā laikā mainījušies gan plānošanas principi un pieeja, gan arī ar teritorijas plānošanu
un to saistīto nozaru – apdzīvojumu, mežsaimniecību, lauksaimniecību, vides aizsardzību u.c. reglamentējošie normatīvie akti. Plānojumi
savstarpēji atšķiras gan satura, gan noformējuma ziņā. Grafiskajā daļā
ir atšķirīgi apzīmējumi, atspoguļotā informācija dažkārt ir neprecīza.
Teritorijas plānojumi nav izstrādāti kā ilgtermiņa attīstības dokumenti.
Reti kurā plānojumā ir izvērtētas kopīgās interešu teritorijas ar kaimiņu
pašvaldībām, kas apgrūtina gūt vienotu priekšstatu par visu novada teritoriju. Jauna Saldus novada teritorijas plānojuma izstrāde nepieciešama,
lai veidotu vienotu priekšstatu par visu novada administratīvo teritoriju,
rastu vienotus risinājumus, kā arī aktualizētu izmaiņas likumdošanā, kas
attiecas uz teritoriju atļauto (plānoto) izmantošanu.
2.Kādas ir būtiskākās atšķirības salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo
plānošanas dokumentu?
Būtiskākā atšķirība, salīdzinot spēkā esošos teritorijas plānojumus ar
šobrīd izstrādāto novada teritorijas plānojumu, ir šī dokumenta vienotais
ietvars – vienota ģeogrāfiskās informācijas datu bāze un vienoti risinājumi, kā arī plānošanas principi visai novada teritorijai. Tādējādi nebūs
vairs situāciju, kad vienādās jeb līdzīgās situācijās zemes īpašniekam,
piemēram, Kursīšu pagastā tiek piemērotas citādas normas kā zemes
īpašniekam Novadnieku pagastā.
Būtiskākā atšķirība dokumenta saturā ir attiecināma un konceptuālo
pieeju, izstrādājot jauno novada teritorijas plānojumu, un apdzīvojuma,
t.i., katra ciema un Saldus pilsētas, plānošanu. Spēkā esošajos teritorijas
plānojumos ir plānotas plašas savrupmāju apbūves teritorijas lauku ciemos (piemēram, Rubā, Vadakstē) – daudzkārt ciemu teritorijās jauni dzīvojamie rajoni ir plānoti, pārsniedzot divas reizes esošo ciema apbūvi.
Izvērtējot risinājumus un ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, kā arī apdzīvojuma veidošanās tendences (pēdējos gados jaunu dzīvojamo māju būvniecība pagastu centros praktiski nav notikusi), jaunajā novada teritorijas plānojumā apdzīvojuma sistēma ir veidota ļoti kompakti, paredzot
jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas galvenokārt tikai pie jau izbūvē-

tām ielām. Attiecībā uz Saldus pilsētas teritoriju, ņemot vērā, ka pilsētai
ir salīdzinoši jauns spēkā esošs teritorijas plānojums, pamatā risinājumi
ir saglabāti jeb pārmantoti no spēkā esošā dokumenta. Atšķirības ir teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nosakot, piemēram, mazākas no jauna veidojamās minimālās zemes dalīšanas platības.
Atšķirības var atrast katra pagasta plānošanā un individuālos risinājumos, kas bijuši iestrādāti spēkā esošajos dokumentos. Par piemēru var
minēt Jaunlutriņu pagasta teritorijas plānojumu, kurā visa Jaunlutriņu
ciema teritorija spēkā esošajā dokumentā noteikta kā teritorija, kurai
obligāti izstrādājams detālplānojums. Tas nozīmē, ka jebkuram zemes
īpašniekam pirms būvniecības uzsākšanas ir jāizstrādā papildus detālplānojums, kas ir finansiāli dārgs un laikietilpīgs process. Grūti izskaidrot, kāpēc tāds lēmums tolaik tika pieņemts, bet šādi apgrūtinājumi
iedzīvotājiem vairs netiks piemēroti līdz ar jaunā teritorijas plānojuma
apstiprināšanu.
3.Kā dokuments ietekmēs novada iedzīvotāju dzīvi un kāpēc iedzīvotājiem sabiedriskās apspriedes laikā būtu jāiepazīstas ar šo dokumentu?
Teritorijas plānojums dod garantiju un skaidru redzējumu sabiedrībai par to, kā tiek plānots telpiski attīstīt Saldus novada teritoriju – kā
plānots veidot apdzīvojumu, kur tiek plānotas jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas, kur ražošanas zonas u.tml. Teritorijas plānojumu novada
dome apstiprina kā novada pašvaldības saistošos noteikumus, un, tā kā
teritorijas plānojumu izstrādā ar perspektīvu uz divpadsmit gadiem, pašvaldības iedzīvotājiem jo sevišķi svarīgi ir ar to iepazīties, lai saprastu
gan sava īpašuma ilgtermiņa attīstības iespējas, gan arī zinātu, kas sagaidāms teritorijas attīstībā blakus savam īpašumam.
Pēc teritorijas plānojuma pieņemšanas, ja pašvaldība vai kāds uzņēmums, vai fiziska persona, kurai pieder attiecīgajā pašvaldībā nekustamais īpašums, būs nolēmusi veikt, piemēram, zemes gabalu sadalīšanu,
apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, izstrādāt detālplānojumu, uzsākt
būvprojektēšanu un būvniecību, kā arī esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, ikreiz pašvaldība pārbaudīs iecerētās idejas atbilstību apstiprinātajam teritorijas plānojumam, – tātad katrai iecerei būs
jābūt saskaņā ar šo dokumentu.
Teritorijas plānojums sastāv no:
1.sējums. Paskaidrojuma raksts, kurā tiek atspoguļota informācija
par novada pašreizējo situāciju, sniegts vērtējums par spēkā esošajiem
novada teritorijas plānojumiem, kā arī paskaidroti teritorijas plānojumā
piedāvātie konceptuālie risinājumi.
2.sējums. Grafiskajā daļā, kurā ietilpst:
Saldus novada pašreizējās izmantošanas karte
Saldus novada plānotās (atļautās) izmantošanas karte (arī Saldus pilsētas un ciemu kartes)
3.sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kurā noteiktas obligātās prasības novada teritorijas izmantošanai, nosacījumi
turpmākajam plānošanas procesam un būvniecības īstenošanai.
4.sējums. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, kurā
ietverts visa plānojuma izstrādes procesa (sākot ar lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu) lietvedības dokumentu apkopojums
– lēmumi, izsniegtie nosacījumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli un
tml.
5.sējums. Saldus pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts, kura izstrādes ietvaros noteikta individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) aizsardzībā esošam kultūras piemineklim „Saldus pilsētas vēsturiskais centrs”. Projekts izstrādāts papildus teritorijas
plānojuma normatīvajos aktos noteiktajam, ņemot vērā jautājuma aktualitāti un izpētes nepieciešamību Saldus novada pašvaldībā.
Jautājumus par plānojuma izstrādi iespējams adresēt teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: ilze.circene@metrum.lv, tālrunis 67860317
vai Saldus novada teritorijas plānotājai Laurai Zariņai – Skapstei, epasts: laura.zarina-skapste@saldus.lv, tālrunis 63807909.
Saldus novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam tiek veikts
arī stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, tāpēc ir sagatavota vides
pārskata 1.redakcija, kas arī tiek nodota sabiedriskajai apspriedei.
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AKTUALITĀTES

Attīstošo rotaļlietu bibliotēka Saldus novadā

Biedrībai „Vecāku klubiņš „Kodols””, īstenojot ES ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projektu Nr.11-02LL16-L413101000005 „Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma Saldus novada iedzīvotājiem”,
VAS „Hipotēku un zemes bankas” Klientu
kluba „Mēs paši” atbalstītu projektu „Vesels
bērns, gudrs bērns”, un, sadarbojoties ar Saldus novada pašvaldības aģentūru „Sociālais
dienests”, Saldus novada un tuvākās apkārtnes
iedzīvotājiem, ir izveidota rotaļlietu bibliotēka,

kurā iespējams iznomāt attīstošās rotaļlietas
dažādām vecuma grupām un dažādu spēju un
prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai.
Aicinām ikvienu, kurš vēlas attīstīt un pilnveidot prasmes ar koka attīstošām rotaļlietām,
apmeklēt rotaļlietu bibliotēku (Dzirnavu
iela 1, Saldus, p/a “Sociālais dienests” ēkas
2.stāvs) tās darba laikā:
pirmdiena 10.00 - 18.00
otrdiena
10.00 - 18.00
trešdiena 10.00 - 18.00
ceturtdiena 10.00 - 18.00

Gobelēns “Ūdeņi runā”
No 18. jūnija ikviens interesents Saldus novada domē, Striķu ielā 3,
var aplūkot šī gada Saldus novada un Saldumu svētku laikā tekstilmākslinieces Baibas Rīteres vadībā tapušo gobelēnu „Ūdeņi runā”. Gobelēna veidošanā varēja piedalīties ikviens svētku apmeklētājs, tekstildarbā
ieaužot savu dzīparu un veidojot kopīgo novada ūdens stāstu. Visi laipni
gaidīti!

Viesnīcas ielas rekonstrukcija Saldū
No 2012. gada 23. jūlija līdz 2012. gada 23. oktobrim paredzēta
Viesnīcas ielas rekonstrukcija. Saisībā ar to plānoti satiksmes ierobežojumi. Satiksmes organizācijas shēmu skatīt Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv.

Papildus informācija www.salduskodols.lv,
e-pasts info@salduskodols.lv.
Lai kļūtu par Rotaļlietu bibliotēkas klientu,
jāraksta pieteikums, tādēļ, dodoties uz rotaļlietu bibliotēku, līdzi ņemiet personas apliecinošu dokumentu.
Rotaļlietu drošību nodrošina projekta ietvaros iegādātā baktericīdā lampa, kas paredzēta
rotaļlietu dezinfekcijai pēc katras lietošanas
reizes.
Informāciju sagatavoja Daina Ābele

NVO konsultācijas biedrību un nodibinājumu izveidošanā

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā iespējams saņemt konsultācijas biedrību un nodibinājumu veidošanā.
Ja vēlies dibināt biedrību vai nodibinājumu, esi samulsis, kā kārtot
grāmatvedību vai nezini, kur meklēt finansējumu savas organizācijas
darbībai - mēs palīdzēsim! Sniegsim padomu un palīdzēsim problēmas
atrisināšanā, cik ātri un labi vien spēsim!
Lai saņemtu konsultācijas, raksti:
Lāsmai Šnēfeldei - lasma.snefelde@zkcentrs.lv (par biedrību dibināšanu un citiem juridiskajiem jautājumiem);
Egitai Sudakovai, egita.sudakova@zkcentrs.lv (par biedrību grāmatvedības un finanšu plānošanas jautājumiem);
Lanai Insbergai lana.insberga@zkcentrs.lv (par biedrību publicitātes
jautājumiem (raksti, preses relīzes, sociaļie tīkli, ziņu izplatīšana, u,c.)).

PAGASTOS
Ezeres pagasts

Atjaunojot seno tradīciju, Ezerē 7. jūlijā
notika vasaras tirgus. Andelēties ieradās tirgotāji no tuvākas un tālākas apkārtnes. Savus
rokdarbus, rotas, fotogleznas, pašu dārzā izaudzēto un meža veltes tirgoja arī daudzi pagasta
iedzīvotāji.
Tirgus apmeklētājiem bija iespēja ne tikai
iegādāties dažādus labumus, bet arī baudīt kultūras programmu un piedalīties dažādās sportiskās aktivitātēs, ko sniedza Ezeres pagasta
pašdarbnieki, kā arī ciemiņi no Lietuvas. Tā
kā tirgošanās Ezerē guva lielu atsaucību, tas
noteikti kļūs par noturīgu tradīciju. Projektu
līdzfinansēja biedrība KIT.
Uz tikšanos rudens gadatirgū Ezerē jau septembrī!
Informāciju sagatavoja Ezeres pagasta
kultūras darba organizatore Liene Šteinberga

Lutriņu pagasts

Jūnijā centrālais pasākums bija „Jāņu jandāliņš Lutriņos”. Lutriņu skolas dīķī tika palaists varens puķu ugunskurs, kas bija daudzu
ļaužu izlolots un izveidots. Pagasta pārvaldes
vadītāja Ineta Ezermale teica paldies Īrisai Šabertei, Rudītei Žabaļūnai, Birutei Bogdanovai,
Zanei Šukulejai, Valdim Olbačevskim un Aigaram Danenbergsonam. Pasākumā piedalījās
Brocēnu kultūras un izglītības centra folkloras kopa „Virza” un Lutriņu pagasta jauniešu
deju kolektīvs. Konkursā par krāšņāko Līgas
vainagu uzvarēja pieredze, jo „Virzas” sievu
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vainagi bija ļoti krāsaini un koši. Vakarpusē
pasākums turpinājās Namiķu Birzītē, kur notika „Jāņu Ziņģe”, kurā skatītājus priecēja Gustavs Pelcs un mamma Kristīne, Laura Mineika,
Ainis Beiers ar meitu Felicitu, Ineta Ezermale
un Madara Neja. Ar viņiem kopā dziedāja un
spēlēja Zane Ņukša. Vēlēk skatītājus priecēja
grupa „Tirkizband” no Jelgavas. Pirms saules
rieta pagasta pārvaldes vadītāja aizdedza lielo ugunskuru, lai Lutriņu pagastam ražens un
auglīgs šis 190. jubilejas gads.
Tumšo nakts laiku bija iespēja kopīgi vadīt diskoballītē, kas beidzās līdz ar pirmajiem
gaismas stariem un putnu treļļiem.
Jūnija beigās Lutriņu jauniešu deju kolektīvs un skolēnu deju kolektīvs „Smaidiņi”
devās uz deju nometni Zvārtavas pilī. Tur viņi
atpūtās un apguva jaunus dejas soļus. Darbs
turpināsies augustā, kad biedrības „Lutriņu
Sprīdīši” projektā „Lutriņu klēts”, ko atbalstīja
Saldus novada projektu fonds, notiks deju nometnes trīs vecuma grupās. Šī projekta ietvaros
ir uzsākts darbs, lai uzšūtu vestes jauniešu deju
kolektīva dalībniecēm. To veic SIA „Muduri”
Rīgā.
Jūlijā kluba kolektīvi devās izbraukumos.
Amatierteātris „Atvars” 21.jūlijā piedalījās Latvijas amatierteātru festivālā „Dobeles
smaids 2012”. Savu izrādi „Ruksītis” viņi spēlēja Jaunbērzē.
Jauniešu deju kolektīvs 22.jūlijā brauca ciemos uz Užliekni Lietuvā, kur piedalījās svētās
Magdalēnas svētku koncertā.
Informāciju sagatavoja Lutriņu pagasta

kultūras darba organizatore Agrita Pileniece
Bērnu un jauniešu Žūrija ir klāt!
Ar Latvijas Bibliotekāru biedrības atbalstu
4 novada bibliotēkas saņēmušas pilnu grāmatu
komplektu Bērnu Žūrijas lasītājiem, tai skaitā arī Lutriņu pagasta bibliotēka. Saņemtas
24 grāmatas par 105 latiem. Šogad piedalās
arī vidusskolēni 4 vecuma grupās; katra lasīs
5 labas, interesantas grāmatas, pirmkārt, orģinālliteratūru. Bet pats interesantākais – arī
vecākiem būs savas vērtējamās grāmatas. Vai
tas nav patīkami veikt kopīgu darbiņu- bērns
lasīs savas grāmatas un arī vecāki iepazīsies ar
jaunāko literatūru!
Lutriņu bibliotēkā grāmatu lasīšanas maratons jau uzsākts. Tā liekas, ka bērni gaidīt
gaidīja Žūrijas grāmatas. Iesaistījušies jau 7
jaunie eksperti no visām vecuma grupām, cits
jau izlasījis 2, 3 grāmatas. Acīm tīkams plakāts
un grāmatu izstāde aicina iesaistīties jaunus
dalībniekus. Vecāki, apskatot grāmatas, arī paliek domīgi – būs laikam jāizlasa. Bibliotēka
aicina ikvienu- gan lielu, gan mazu- grāmatu
mīļotāju, jo laika vēl gana- gada beigās vērtēsim interesantāko grāmatu topu!
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas
vadītāja Ligita Popsujēviča

Zvārdes pagasts

Vasaras pirmais mēnesis iesākās ar skaistiem mirkļiem, kad Striķu pamatskolas seši 9.
klases skolēni tika pie savām pamatizglītības
apliecībām. Novēlam atrast to labāko un veik-

PAGASTOS

smīgāko dzīves ceļu turpmākajā zinību ceļā!
14. jūnijā pie Striķu muižas tika atklāta totalitārā režīma upuru piemiņas vieta. Pasākumā piedalījās bijušie zvārdenieki gan no Kuldīgas, gan Rīgas, gan arī tagadējie iedzīvotāji.
Savu priekšnesumu un īpšas emocijas sniedza
zemessargu ansamblis „Kurzeme” un tā dalībnieks Imants Raļļa. Pēc svinīgā pasākuma bija
un vēl ir iespēja apskatīt fotoizstādi par Zvārdes pagasta vēsturi, kura tapusi sadarbībā ar
biedrību “Zvārdenieki.”
Līgo
vakars
iesākās
ar
svarīgu

notikumu- Zvārdes pagasta amatierteātrim
bija pirmizrāde parka estrādē „Līnis murdā”.
Lai gan laika apstākļi nelutināja, tomēr gan aktieri, gan skatītāji bija apmierināti ar redzēto.
Un, kā vakars lustīgs iesākās, tā turpinājās līdz
rīta gaismai.
Jūnija pēdējās dienās Striķu pamatskolā
norisinājās kristīgā nometne. Bet jūlijā aktīvi
tiek strādāts pie pamatskolas teritorijas labiekārtošanas.
7. jūlijā, kad mūs pārsteidza lielie negaisi
un lietusgāzes, daļa Zvārdes pagasta iedzīvotā-

ju izmantoja iespēju un devās pagasta piedāvātajā ekskursijā uz Dobeles, Rundāles novadiem
un Jelgavas pilsētu, kur laiks mūs lutināja ar
sauli un karstumu.
Jūlija otrajā pusē Striķu muižas parkā notika Sporta spēles.
Sirsnīgi sveicam Valiju Miltu un Irmu Salmiņu skaistajās jubilejās! Novēlam veselību,
veselību, veselību!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore Iveta Rubule

Saldus novada dome sveic augusta apaļo jubileju gaviļniekus

Vienkārši būt, bez nopelniem,
Ko darbā vai sasniegumos gūt.
Būt kā rasai, kas saulē atmirdz
Kā dārgakmens un ātri žūst.
Būt kā upei augstu kalnos,
Kas pārgāzēs traucoties plūst.
Būt, baudīt vēju, lietu un sauli...
Un savu – kaut mazo pasauli.
/Inese Baltpurviņa/
Ezeres pagastā
Raimonds Cērpiņš- 50
Aldis Šteinbergs- 55
Agita Bite- 60
Valija Graudiņa- 60
Ojārs Pūne- 60
Zita Pūne- 60
Ausma Gorodenska- 65
Benita Ječmane- 65
Juris Ķēniņš- 65
Edgars Tiļļa- 65
Nora Akota- 70
Aina Bullīte- 70
Zelga Danenberga- 75
Leons Butkus- 80
Rihards Januševskis- 80
Visvaldis Pūne- 80
Adele Baltaka- 96
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā
Tālivaldis Zemturis- 60
Broņislavs Andrijevskis- 85
Dzintra Šķēle- 50
Raisa Počepko- 60
Zita Buivida- 65
Jānis Eņģelmanis- 65
Ārija Geruļska- 70
Jānis Maklers- 70
Lidija Andersone- 75
Eduards Hrols- 75
Norbuts- 80
Lilija Ermansone- 91
Apvienotajā Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastā
Aldis Maurs- 60
Agrita Kārkliņa- 50
Valija Siņavska- 60
Agris Ķezberis- 60

Ādoms Pļuskis- 70
Lutriņu pagastā
Aivars Kaņeps- 50
Irute Plāce- 50
Ivars Šilbergs- 50
Gaida Tramdaka- 50
Vitauts Vadeiķis- 50
Einarts Krūtainis- 55
Velta Grase- 60
Ivans Kamļevs- 60
Ivars Zommers- 60
Andris Aleksandrovs- 65
Jons Uponavičs- 65
Silvija Baumane- 75
Alfrēds Dumpis- 80
Aneļa Budzelaite- 90
Zenta Venceņķele- 91
Natālija Naglinska- 93
Nīgrandes pagastā
Jūlija jubilāri
Genovaite Samoskaite- 50
Aivars Birznieks- 60
Biruta Paulauska- 60
Māris Liekmanis- 65
Vilnis Jonušs- 70
Augusta jubilāri
Ināra Kripševica- 55
Valda Upeniece- 55
Irina Kobiņeca- 60
Ģirts Kairis- 65
Anita Kļava- 65
Ināra Salma-Salmiņa- 65
Mirdza Sarģele- 70
Osvalds Feldmanis- 80
Novadnieku pagastā
Inese Cvetkova- 50
Aivars Ernestovskis- 50
Aija Haidukova- 50
Elmārs Pelēkzirnis- 50
Oskars Tīls- 50
Elga Bērziņa- 55
Alda Puķīte- 55
Maiga Zamberga- 55
Oļegs Bobrovs- 60
Biruta Bula- 65
Daina Dombrovska- 65
Ludviks Gapševičs- 65

Velta Lagzdiņa- 70
Jānis Dižgalvis- 70
Lidija Folka- 75
Rita Biteniece- 75
Pampāļu pagastā
Inguna Brazdauska- 50
Danita Jakšta- 50
Daina Jankeviča- 50
Inguna Janševska- 55
Vija Šteina- 60
Biruta Svaža- 75
Saldus pagastā
Sandra Briede- 50
Zinta Dreimane- 50
Inta Ķiļķina- 50
Irēna Žerebcova- 50
Anda Gineite- 55
Anna Ķiļķena- 55
Ilona Behmane- 60
Aira Zariņa- 60
Antons Bambāns- 65
Jānis Bērziņš- 65
Marija Biteniece- 65
Daina Tursa- 65
Imants Anškenevics- 75
Irma Peterlevica- 75
Marta Liepniece- 90
Vadakstes pagastā
Jūlija jubilāri
Ona Žake- 90
Augusta jubilāri
Olga Meironaite- 50
Sandra Vasiļevska- 50
Edvīns Zeniņš- 70
Valija Olga Misiņa- 85
Zaņas pagastā
Vladimirs Volosjanovs- 50
Inese Meija- 55
Gunārs Kaless- 55
Imants Melders- 60
Valentīna Bobruļko- 65
Staņislava Brasiene- 70
Milda Sūgaile- 90
Augustins Stašauskis- 90
Zvārdes pagastā
Agris Sproģis- 55
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PASĀKUMU KALENDĀRS AUGUSTAM
Grupas “Prāta Vētra” koncerts Saldū

Pavisam drīz grupa “Prāta Vētra” dodas Latvijas koncerttūrē “Vēl
viena klusā daba”, kuras ietvaros notiks seši brīvdabas koncerti - 28.
jūlijā Jelgavā, 3. augustā Ventspilī, 5. augustā Saldū (2. vidusskolas
sporta laukumā), 10. augustā Valmierā, 12. augustā Preiļos un noslēguma koncerts 17. augustā Rīgā, Skonto stadionā. Biļetes uz visiem
koncertiem iespējams iegādāties internetā - www.eKase.lv. Biļetes uz
koncertu Saldū tagad iespējams iegādāties arī Saldus kultūras centrā, Brīvības ielā 16, un Saldus TIC, Striķu ielā 3.
SALDUS KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
28.07. plkst. 17:00

Festivāls "Saldus Saule". Šogad uz lielās skatuves kāps
tādi mākslinieki kā leģendārie Remix, Linga, Pienvedēja
piedzīvojumi, Mr. Rally, ex – Līvi, Louie Fontaine &
Starlight Searchers, Virga Hard Orchestra, savukārt naktī
ar ekspresīvu priekšnesumu uz festivāla lielās skatuves
startēs AC/DC Tribute (LT). Šogad festivālā būs arī otraPļavas- skatuve, uz kuras uzstāsies LV-3801, Double Faced
Eels, Inokentijs Mārpls, Kiss Of The Dolls, Mana teritorija,
Nightstar, Overburn un Deimoss.

11.08. plkst. 20:00

Brīvdabas komēdija „Teic, kur zeme skaistākā…”
Lomās iejutīsies Maija Doveika, Andris Ērglis, Akvelīna
Līvmane, Juris Kalniņš, Jolanda Suvorova, Jānis Skanis,
Zigurds Neimanis, Mārtiņš Brūveris, Valters Krauze, Ieva
Sutugova, Nikolajs Puzikovs, Atis Auzāns, Oranžā kora
dziedātāji, Kārlis Anitens un Alberts Kivlenieks.

17.08

„Putu ballīte”

18.08

Bērnu rallijs sadarbībā ar CSDD
SALDUS 2. VIDUSSKOLAS STADIONĀ

05.08 plkst. 20:00

Grupas „Prāta vētra” koncerts

Plkst. 18:30
Lutriņu centrā
Plkst. 19:00
Namiķu Birzītē

Saldus moto kluba “Black Bulldogs MCC” motociklu
parāde

Plkst. 20:00
Naktsklubā PMK

Līdz 22:00 Diskotēka bērniem līdz 16 gadu vecumam;
22:00 Diskotēka Dj cr3zy ape
Sestdien, 11.augustā:

Plkst. 10:00
14:00
Skolas stadionā

–

Stafetes skrējiens, ģimeņu stafete, futbols (7:7), streetbols
(3:3), volejbols (4:4), šaušana ar pneimatisko šauteni,
šautriņu mešana, basketbola soda metieni, armrestlings,
svara bumbu celšana, svara stieņa spiešana no zemes
pieaugušajiem, amerikāņu futbola demonstrējums
Sporta un izglītības biedrība “Ķepasspiediens”:aktivitātes
ar suņiem
Džudo klubs „LIDO - Saldus” džudo tehnikas
paraugdemonstrējumi
Latvijas
ielu
vingrošanas
sporta
biedrības
paraugdemonstrējumi

-

Nodarbes pirmsskolas vecuma bērniem un piepūšamās
atrakcijas

–

Saldus foto kluba „Es daru” projekts „Skaties, es
fotografēju”

Plkst. 13:00
Plkst. 13:30
Plkst. 14:15
Plkst.
13:00
Plkst.
15:00

11:00
11:00

Plkst. 15:00

Filma „Saldu ēdu, saldu dzēru” Lutriņu klubā

Plkst. 15:00– 16:00

Minigolfs Pie skolas

Plkst. 11:00- 17:00
Skolas zālē

Koka darbu, rotu, rokdarbu, senlietu, izbāzeņu izstādes
Bauskas grupas un biedrības „Meistars Gothards” gleznu
izstāde „Bērīts manis kumeliņš”

Plkst 16:00
Lutriņu klubā

Lutriņu pagasta 190. gadadienas koncerts, kurā piedalās
Kristy un Roberto, Edgars Pujāts, pirmsskolas vecuma bērnu
deju kolektīvs “Sprīdīši”, 1.– 2. klašu deju kolektīvs, deju
kolektīvs “Smaidiņi” studija, deju kolektīvs “Smaidiņi”,
grupa “Cherry”, Arturs Barons, Lutriņu jauniešu deju
kolektīvs, Druvas KN sieviešu vokālais ansamblis „Druvas
Tonis”
Lutriņu jauniešu veidotās īsfilmas pirmizrāde

Plkst. 19:00
Zaļajā klasē

Dzimšanas dienas pikniks pie lielā zupas katla un citiem
gardumiem

Plkst. 21:00

Dejas ar Juri Pavlovu no Džūkstes Lutriņu klubā

11.08.

Kapu svētki visās pagasta kapsētās

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
06. - 31.08.

Foto izstāde „Zemes apmeklējums:// Lielbritānija”

06. - 31.08.

Maizes etiķešu izstāde „No kolekcionāra Ausekļa Jāņa
Zālīša krājumiem”

3. un 4.08. plkst.
21:00

Pasākums „P.U.L.L MUSIC”. Piektdien, 3.augustā jauniešu
grupas no: Poland; United Kingdom; Latvia; Liechtenstein
Sestdien, 4. augustā balle ar Zani Ņukšu un Sabīni Berezinu. IEEJA PASĀKUMOS BEZ MAKSAS!!!

SALDUS TIRGUS LAUKUMĀ

SALDUS PILSĒTĀ
25.08.

2. starptautiskais tautas muzikantu festivāls “Saldie vārti”

03.08.

Pensionāru ekskursija uz Likteņdārzu

18.08.

Kapu svētki Ezeres pagastā. Griezes kapos plkst 13:00,
Čāpu kapos plkst. 14:00, Grīvaišu kapos plkst. 15:00.

31.08. plkst. 19:00
plkst. 22:00

Labāko zinģētāju koncerts
Balle „Atvadas vasarai”. Ezeres kultūras namā

31.07. plkst. 11:00

Aicināti piedalīties jaunieši, kuriem interesē apgūt filmas
veidošanas procesu kopā ar profesionālu un pieredzējušu
režisoru Olafu Okonovu. Sīkāka informācija pie Egitas
Eversones, tālr. 26326607. Naktsklubā “PMK”

NOVADNIEKU PAGASTĀ
04.08.

EZERES PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ
4.08.

Kapu svētki
Sirsniņu kapos plkst. 11:00
Strumpju kapos plkst. 12:00

18.08. plkst. 13:00

Projekta „Esam saimnieki” realizēšanas pasākums pie
Pampāļu pamatskolas

18.08.

Sporta svētki pie Zaņas sporta angāra

25.08.

Kapu svētki Zaņas pagasta kapsētās. Plkst 12.00 Pirtsgaros, plkst.13.00 Silaiņos, plkst.14.00 Baļķos, plkst. 15.00
Spārņos

2. 08.

Ekskursija Zirņu pagasta pensionāriem uz Alsungu un
Pāvilostu.
Izbraukšana plkst. 8.00 no stāvlaukuma Zirņos. Obligāta
iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 63846234 un 63846245.

4. 08.

Kapusvētku dievkalpojumi Zirņu pagasta kapsētās- plkst.
12.00 Sesiles kapsētā, plkst. 13.00 Būriņu kapsētā.

LUTRIŅU PAGASTĀ

3.08.plkst.19:00
Lašupes
„Mežamuižā”

Biedrības „Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu klēts”
pasākums „Kumēdiņu lāde”, kurā piedalās rakstnieks
Arvīds Dinijs Deģis, kapela „Strops”, folkloras kopa „Medainis”, Lutriņu jauniešu deju kolektīvs un deju kolektīvs
„Smaidiņi”.
Piektdien, 10.augustā:

Plkst. 17:00
Namiķu Birzītē

Literāri muzikāls pasākums „Vēstules no Kokneses
Lutriņiem”. Piedalās Maija Stepēna, Ārija Āre, Ilona
Šilberga, akordeonistu ansamblis „Akords”

Kapu svētki Elku, Dubes, Tērpju, Spolēnu , Kuršu kapos
no plkst. 11:00 – 15:00 ar 1 stundas intervālu

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 19, 2012. gada jūlijs. 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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