2014. gada MARTS

AKTUALITĀTES
Aicina pieteikties izstādei „Ražots Saldū”
Lai apzinātos novada vērtību, stiprinātu piederības sajūtu novadam un klātienē iepazītu tos ļaudis, kuri ar savu darbu sekmē
visa novada izaugsmi un ekonomisko attīstību, 4. un 5. aprīlī Saldus Sporta kompleksā jau trešo reizi norisināsies izstāde „Ražots
Saldū”.
Šajā gadā tāpat kā pērn, iepazīstinot apmeklētājus ar saviem
ražojumiem, darinājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem, izstādē aicināti piedalīties gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, kā
arī biedrības un pagastu pārvaldes.
Izstādes dalībniekiem piedalīšanās ir bez maksas, bet pašiem
jānodrošina aprīkojums. Arī šogad dalībniekiem būs iespēja uzrunāt apmeklētājus, piedāvājot 10 līdz 15 minūšu garu priekšnesumu, piemēram, rīkojot izsoles vai loterijas, vai arī kādas citas
aktivitātes pēc savas izvēles. Izstādi papildinās arī dažādi muzikāli akcenti.
Izstāde „Ražots Saldū” 4. aprīlī apmeklētājiem būs atvērta no
plkst. 11.00 līdz 19.00, bet 5. aprīlī no plkst. 9.00 – 16.00. Dalībnieki izstādei aicināti pieteikties līdz šī gada 28. martam, aizpildot
pieteikuma anketu (to var meklēt Saldus novada mājas lapā www.
saldus.lv), kura elektroniskā formātā nosūtāma uz e-pasta adresi tic@saldus.lv vai personīgi iesniedzama Saldus TIKS centrā, Striķu ielā 3. Papildu
informācija, zvanot pa tālr. 63807443.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

DOMES sēde
Saldus novada domes 27. februāra domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 6 „Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” maksas pakalpojumiem” .
2.
Izsludināt Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
2014. gada atklātu projektu pieteikumu konkursu. Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 2013./2014. mācību gada mērķis ir - paaugstināt izglītības procesa efektivitāti un ilgtspēju, veicinot atbalstošas vides
attīstību skolā, ģimenē un sabiedrībā. Viens no atbalstošas vides attīstību
veicinošiem faktoriem ir dažādu projektu īstenošana. Gan pirmsskolas,
gan pamata un vidējās izglītības iestādēs daudz uzmanības tiek pievērsts
gan veselīgas ēšanas veicināšanai, gan saturīgai brīvā laika pavadīšanai
un drošības jautājumiem. Neskatoties uz to, vēl arvien pastāv problēmas
šo jautājumu risināšanā, un ir jāmeklē jaunas idejas un risinājumi. Ar
ideju konkursu palīdzību var uzlabot situāciju izglītības iestādēs, skolas
un bērnudārzi var apmainīties ar idejām un atrast sev labāko risinājumu.
3.
Pieaicināt darbam Saldus novada domes starpinstitūciju sadarbības komisijā sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam, bez balsstiesībām, kā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes
deleģēto pārstāvi, VP Kurzemes RP Saldus iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas vecāko inspektori majori Arnitu Gluškovu.
4.
Apstiprināt Saldus novada domes komisiju darbam ar sabied-

riskajām organizācijām un sadarbības partneriem deviņu komisijas locekļu sastāvā.
5.
Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Apvedceļš 3A;
noteikt zemes starpgabalam pārdošanas cenu 11 800 euro apmērā.
6.
Noteikt statusu – pašvaldībai piekritīga zeme - šādām zemes
vienībām: „Mežatblāzmas”, Jaunauces pagasts, Saldus novads; „Ezeres
šoseja Tērpju kapi Zvērsaimniecības ceļš”, Novadnieku pagasts, Saldus
novads; „Barakas”, Novadnieku pagasts, Saldus novads.
7.
Zemes gabalu „No Jumpraviešiem”, Jaunauces pagastā, Saldus novadā, ieskaitīt rezerves zemju fondā.
8.
Izbeigt pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes gabalu Kalna
iela 22A, Saldus; Dārza iela 1C, Saldus; Pakalnu iela 11A, Saldus; Varoņu iela 3B, Saldus atsavināšanas procesu.
9.
Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Blaumaņa iela 4A, dzīvoklis Nr. 1, Saldus, un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās 441/2715 kopīpašuma domājamās daļas no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un diviem šķūņiem.
10. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Striķu iela 30, dzīvoklis Nr. 4, Saldus, un pie dzīvokļa
īpašuma piederošās 177/5818 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
11.
Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Vizuļkalni”, Zirņu pagasts, Saldus novads.
12. Nodot atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo ne-
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kustamo īpašumu Ozolu iela 9, dz. nr. 16, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus
novads.
13. Apstiprināt SIA „Saldus zobārstniecība”, vien.reģ.
Nr.48503003408, kapitāla daļu pārdošanas noteikumus un to sastāvā
esošos pielikumus: „Noteikumi kapitāla daļu pircēja noteikšanai izsolē”, „Kapitāla daļu nomaksas pirkuma līguma projekts”, „Kapitāla daļu
pirkuma līguma projekts”, „Komercķīlas līguma projekts”, „Juridiskas
personas apliecinājums”, „Fiziskas personas apliecinājums”.
14. Ieguldīt finanšu līdzekļus 21343 euro apmērā SIA „Saldus
medicīnas centrs” pamatkapitālā. Pamatkapitāla palielinājums nepieciešams, lai nepasliktinātu pacientu apkalpošanas kvalitāti un speciālistu
pieejamību.
15. Grozīt domes 24.05.2012. lēmumu „Par autoceļa V1180 „Saldus – Pampāļi” posma un autoceļa P105 „Butnāri – Saldus – Ezere” km
nodošanu pašvaldībai” (protokols nr. 11, 18.§) un izteikt lemjošo daļu
šādā redakcijā: „1. pārņemt bez atlīdzības Saldus novada pašvaldības
īpašumā valstij piekrītošo nekustamo īpašumu „Dzirnavu ielas satiksmes mezgls” (kadastra Nr. 8472 003 0140), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8472 003 0119, un uz tās izbūvētos valsts
autoceļu posmus: 1.1. valsts vietējā autoceļa V1180 Saldus – Pampāļi
maršruta posmu km 2,00 - 2,6; 1.2. valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri – Saldus – Ezere maršruta posmu km 5,3 -5,6.”.
16. Akceptēt Saldus kultūras centra, kā projekta iesniedzēja, sagatavoto projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti”
Latvijas Republikas valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” (KPFI) līdzfinansējuma saņemšanai, tajā ietvertos
darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam: Projekta kopējās izmaksas - 5 361 441,96 euro, neattiecināmās izmaksas
- 4 923 970,47 euro, attiecināmās izmaksas - 437 471,49 euro, KPFI
finansējums - 6 735,60 euro, projekta iesniedzēja līdzfinansējums - 430
735,89 euro. Apstiprināt ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā Saldus kultūras centra iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti”
kopējo budžetu 5 361 441,96 euro. Nodrošināt projekta iesniedzēja līdzfinansējumu daļu, segt projekta neattiecināmo izmaksu daļu, kā arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā. Ņemt ilgtermiņa
kredītu līdz 5 365 000 euro apmērā līdz 20 gadiem, saskaņā ar iesniegto
kredīta atmaksas grafiku Saldus kultūras centra projekta realizācijai no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas
kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem. Nepieciešamais kredīta apjoma sadalījums 2014. gadā ir 4 302 655,69 euro
un 2015. gadā ir 1 058 786,27 euro.
17. Akceptēt Saldus novada pašvaldību, kā projekta iesniedzēja,
sagatavoto projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas ener-

goefektivitāti” Latvijas Republikas valsts budžeta programmas „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)” līdzfinansējuma saņemšanai, tajā
ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
Apstiprināt ar KPFI līdzekļiem līdzfinansētā Saldus novada pašvaldības
iesniegtā projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti” īstenošanai šādu investīciju projekta finanšu plānu: projekta kopējais
budžets - 286 363,92 euro, attiecināmās izmaksas - 269 548,92 euro,
KPFI finansējums - 175 206,80 euro, pašvaldības finansējums - 94
342,12 euro, neattiecināmās izmaksas, t.sk. - 16 500,00 euro. Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz 299 000 euro apmērā līdz 20 gadiem, saskaņā ar
iesniegto kredīta atmaksas grafiku Saldus novada pašvaldības projekta
realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
18. Atbalstīt Saldas mākslas skolas projekta „Radošums – viena
valoda visiem” norisi Nordplus Jauniešu izglītības programmā.
19. Deleģēt biedrībai „Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” pašvaldības kultūras funkcijas izpildi noteiktā apjomā par 2014. gadu.
20. Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā „Muzeju nozares attīstība”.
21. Atļaut SIA „Olympic Casino Latvia” atvērt totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles telpās
Jelgavas ielā 2, Saldū, Saldus novads.
22. Piešķirt biedrībai „Saldene” patapinātajam nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 6A, Saldus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par laika periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014.
gada 31. decembrim.
23. Apstiprināt Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikumu 2014. gadam.
24. Apstiprināt telpu nomas maksu īpašumam Rubas pagasta
„Kamenes” – 2, 0,71 euro/kvm mēnesī (bez PVN).
25. Komandēt Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu uz Atenām, Grieķijā dalībai 6. Eiropas reģionu un pilsētu samitā no
2014. gada 7. - 9. martam.
26. Uzdot Saldus novada domes priekšsēdētājas vietniekam Didzim Konuševskim pildīt Saldus novada domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētājas Indras Rassas prombūtnes laikā.
27. Iesniegt projektu „Sporta inventāra iegāde Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas” Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā atklātā projektu konkursā
„Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Saldus novada dome/
Domes sēdes”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 43
Apstiprināti ar Saldus novada domes
2010. gada 25. novembra
lēmumu (protokols Nr. 16, 32.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.
21 23.§);
Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.
2 4.§)
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.
3 2.§)

Par
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pašvaldības nodevu
saņemšanai

būvatļaujas

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”10. panta trešo daļu, 12. panta pirmās
daļas 10. punktu
un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
„ Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15., 16.1. punktiem

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Saldus novada pašvaldībā tiek maksāta pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk – pašvaldības nodeva).
2. No pašvaldības nodevas maksas atbrīvojami:
2.1. Saldus pašvaldības dibinātās iestādes un aģentūras;
2.2. 1. un 2. grupas invalīdi;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2.3. represētās personas.
3. Pašvaldības nodevas likmes aprēķinu veic un iekasēšanas kārtību
kontrolē Būvvalde. Nodevas uzskaiti veic Saldus novada pašvaldības
grāmatvedība.
4. Pašvaldības nodeva tiek maksāta norēķinu centrā skaidrā naudā
vai veicot bezskaidras naudas norēķinu jebkurā kredītiestādē, saņemot
budžeta iestādē „Saldus novada pašvaldība” pašvaldības nodevas maksāšanas paziņojumu fiziskajām personām vai rēķinu juridiskajām personām.
II. Nodevas aprēķināšanas kārtība
5. Pašvaldības nodevas apmēru par būvatļaujas saņemšanu aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
Nodeva = A x B x C x D x 1,5*, kur
A – likme euro, kas atkarīga no būvapjoma – kopējās platības ēkām(1.
pielikums);
B – koeficients, kas atkarīgs no būves tipa (2. pielikums);
C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotā objekta atrašanās vietas
Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (3. pielikums);
D – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (jaunbūve, rekonstrukcija,
renovācija, restaurācija, nojaukšana vai konservācija) (4. pielikums);
1,5* – koeficients netiek piemērots būvētājām, kas būvē, renovē vai
rekonstruē individuālo dzīvojamo māju un to palīgēkas savām personīgajām vajadzībām
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 24.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21 23.§))
6. Par Saldus novada infrastruktūru veidojošajiem objektiem - inženiertehniskajiem tīkliem un objektiem, kuru apjomu var noteikt metros
(maģistrālie un vietējie cauruļvadi, kabeļi, elektroapgādes un sakaru
trases utt.), nodeva par būvatļaujas saņemšanu nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva = mt x 0,20x1,5*, kur:
- mt – tekošo metru skaits;
1,5* – koeficients netiek piemērots būvētājām, kas būvē, renovē vai
rekonstruē inženiertehnisko tīklu pieslēgumus individuālajām dzīvojamām mājām un to palīgēkām
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro,
tad piemēro nodevas apmēru 14 euro.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 24.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.21 23.§))
7. Par Saldus novada infrastruktūru veidojošajiem objektiem – satiksmes infrastruktūras objektiem (autoceļi, maģistrāles, vietējas nozīmes
ielas, gājēju ietves, piebrauktuves, parka ceļi, atklātās autostāvvietas,
dīķi utt.), nodeva par būvatļaujas saņemšanu nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva = m2 x 0,02x1,5*, kur:
- m2 – izbūvē ietvertās teritorijas lielums kvadrātmetros;
1,5* – koeficients netiek piemērots būvētājām, kas būvē, renovē vai
rekonstruē infrastruktūras veidojošos objektus pie individuālajām dzīvojamām mājām un to palīgēkām
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro,
tad piemēro nodevas apmēru 14 euro.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 24.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21 23.§))
8. Par žogu un prettrokšņa sienu būvniecību, rekonstrukciju, kuriem
tiek izstrādāts atsevišķs būvprojekts, nodeva par būvatļaujas saņemšanu
nosakāma pēc šādas formulas:
Nodeva = mt x 0,05x1,5*, kur:
- mt – tekošo metru skaits;
1,5* – koeficients netiek piemērots būvētājām, kas būvē, renovē vai
rekonstruē žogus pie individuālajām dzīvojamām mājām un to palīgēkām
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro,
tad piemēro nodevas apmēru 14 euro.

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 24.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21 23.§))
9. Nodeva punktveida inženierbūvēm (torņiem, mastiem, ūdenstorņiem, spēkstaciju būvēm un utt) par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma
pēc šādas formulas:
Nodeva = mh x 0,20xBx1,5x skaits(gab.), kur:
mh – būves augstums metros;
B – koeficients, kas atkarīgs no būves tipa (2. pielikums);
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro,
tad piemēro nodevas apmēru 14 euro.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 24.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21 23.§))
10. Par izmainītās būvatļaujas izsniegšanu (pasūtītāja, būvētāja vai
būvuzņēmēja maiņas, būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā), ēku
vienkāršotās renovācijas vai rekonstrukcijas, inženierkomunikāciju tehnisko shēmu saskaņošanu (lēmuma par būvniecības atļauju pieņemšanu)
nodevas apmērs individuālo dzīvojamo māju, to palīgēku būvniecības,
renovācijas, vai rekonstrukcijas, dzīvokļu vienkāršotās renovācijas gadījumos tiek noteikts 14 euro, pārējos gadījumos – 28 euro.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2013. gada 24.
oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 21 23.§))
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2014. gada 28.
janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2 4.§) un precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 3 2.§))
11. Objektam, kuru veido dažāda tipa būves (izņemot līnijbūves šī
objekta vajadzībām, ja tās nav patstāvīgs būvobjekts), atšķirīgi būvapjomi vai būvniecības veidi, kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot
katra objekta daļai aprēķinātā būvju tipa, būvapjoma vai būvniecības
veida nodevas apmēru.
12. Ja pēc būvatļaujas saņemšanas, veicot izmaiņas Būvvaldē akceptētajā tehniskajā projektā, tiek palielināts objekta būvapjoms, tad,
akceptējot tehnisko projektu, Būvvalde pārrēķina nodevu un izsniedz
jaunu maksājuma paziņojumu par nodevu, un būvniecības pasūtītājs nodevu apmaksā paziņojumā norādītajā termiņā.
Domes priekšsēdētāja				

I.Rassa

1.pielikums
Saldus novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 43
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2 4.§) un precizējumiem, kas izdarīti
ar Saldus novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 3 2.§))
Plānotās būves apjoms (kopējā platība) – likme A

Likme „A”
(euro)*

Objekta kopējā platība (m2)

21

0 līdz 30

28

31 līdz 50

35

51 līdz 100

49

101 līdz 200

56

201 līdz 300

64

301 līdz 500

71

501 līdz 700

78

701 līdz 1000

85

1001 līdz 2000

92

2001 un vairāk
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2. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 43
Būves grupas (klases) koeficients (B) (būvju grupas un klases norādītas saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”)

Grupas
vai
klases
kods
2213

4

Nosaukums*

B

Masti un torņi
Sakaru, televīzijas, radio, un citiem mērķiem izmantojamie torņi un masti

5.0

2302

Spēkstaciju būves
Spēkstaciju būves, kurām nav ēku pazīmju, tai skaitā vēja turbīnu elektrostacijas, kurās gondola ar rotora spārniem
balstās uz speciāli izbūvēta torņa

1211

Viesnīcu ēkas
Viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās vietas ar restorānu vai bez tā, kā arī atsevišķi restorāni un
bāri, izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas, restorāni, kafejnīcas un bāri, kuri izvietoti atsevišķās ēkās

1230

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības centri, tirdzniecības bāzes, universālveikali, atsevišķi veikali, zāles, kas
tiek izmantotas gadatirgiem, izsolēm un izstādēm, apjumtie tirgi vai tirgus paviljoni, degvielas uzpildes staciju ēkas,
vienstāva tirdzniecības ēkas bez apkures, ar apbūves laukumu līdz 25 m2 un segtās tirdzniecības vietas

1261

Ēkas plašizklaides pasākumiem
Apjumtas vasaras estrādes, kuras netiek apkurinātas, kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri, sarīkojumu un universālās zāles, kas tiek izmantotas plašizklaides pasākumiem, kazino, cirki, mūzikas un deju zāles

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
Apjumtas ēkas, kas tiek izmantotas rūpnieciskai ražošanai, piemēram, fabrikas, rūpnīcas, darbnīcas, kautuves un alus
brūži, auto mazgātavas, ēkas, kuras paredzētas apgādei ar elektroenerģiju, izņemot slēgto transformatoru apakšstaciju
ēkas, sūkņu un kompresoru staciju ēkas, tai skaitā tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās izvietoti gāzes pārsūknēšanas agregāti (kompresori), metanola, dietilēnglikola u.c. sūkņi, dzeramā vai tehniskā ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un
nostādināšanas staciju ēkas, slēgto transformatoru apakšstaciju, sadales un vadības ēkas, tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās iekārtas gāzes sagatavošanai padevei gāzes sadales sistēmai (gāzes attīrīšanas,
odorizācijas un spiediena pazemināšanas iekārtas), tehnoloģiskās un konteinertipa ēkas, kurās uzstādītas tehnoloģiskās
iekārtas gāzes kvalitātes un caurplūdes noteikšanai, tehnoloģiskās ēkas, kurās uzstādītas gāzes ieguves iekārtas

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
Ūdens, naftas, gāzes un citu šķidro ķīmisko vielu rezervuāri, bunkuri un silosi graudiem, cementam un citām sausām
beramām vielām, saldētavas un citas specializētās noliktavas

1220

Biroju ēkas
Ēkas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā bankas, pasta nodaļas, pašvaldību iestādes, valsts pārvaldes iestādes, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas, kā arī konferenču un kongresu
centri, tiesu un parlamenta ēkas

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas ēkas
Lidmašīnu angāri, gaisa satiksmes vadības ēkas, signālposteņu ēkas, lokomotīvju un vagonu depo un citas ar dzelzceļa transporta apkopi saistītas ēkas, pasažieru staciju ēkas neatkarīgi no transporta veida, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas,
radio un televīzijas pārraides ēkas, telefonu centrāles un telekomunikāciju centri u.tml., izņemot pasta nodaļas

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas *1
Dzīvojamās mājas, tai skaitā sekciju tipa dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu mājas, kurās ir trīs un vairāk dzīvokļu

1212

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas
Citur neklasificētas īrējamas ēkas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai, tūristu apmetnes, bērnu vai ģimeņu brīvdienu
apmetnes un kempingi

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
Lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu ēkas, ēkas, kurās uzglabā lauksaimniecības
produkciju vai veic tās pirmapstrādi, tai skaitā noliktavas, skābbarības torņi u.tml., šķūņi siena, pakaišu u.c. materiālu
novietošanai, nojumes materiālu un tehnikas novietošanai, kūtis un staļļi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, zvērkopības ēkas, dzīvnieku vivāriji, inkubatori un cāļu sildīšanas mājas u.tml., nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai (šedi),
virszemes, daļēji vai pilnībā iedziļinātas slēgta tipa krātuves

1242

Garāžu ēkas
Virszemes vai apakšzemes garāžas un apjumtas automobiļu novietnes, smago automašīnu, traktoru, kombainu un citas tamlīdzīgas smagās tehnikas garāžas, divu un vairāk stāvu, kā arī pazemes autostāvvietas, vieglo automašīnu garāžu
ēkas ar atsevišķiem boksiem un laivu garāžas (eliņi), izņemot individuālās garāžas

3.5

3.0

2.5
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1262

Muzeji un bibliotēkas
Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas, fondu glabāšanas un arhīvu ēkas

1263

Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas
Pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu ēkas (mazbērnu novietnes, bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, ģimnāzijas, speciālas skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas u.tml.), augstskolu un zinātniskās
pētniecības iestāžu ēkas; zinātniskās pētniecības laboratorijas, tālākizglītības iestādes, meteoroloģiskās stacijas, observatorijas

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Iestādes medicīniskai ārstēšanai un aprūpei, tai skaitā slimnīcas un aprūpes nami, universitātes slimnīcas, psihiatriskās
slimnīcas, dispanseri, ambulances, soda izciešanas iestāžu un cietumu slimnīcas vai armijas hospitāļi, dzemdību nami,
mātes un bērna veselības centri, asins pārliešanas un donoru centri, ēkas dzīvnieku ārstēšanai

1265

Sporta ēkas
Ēkas sporta pasākumiem, tai skaitā arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi
u.tml.

1272

1.5

Kulta ēkas
Baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas, ar kapsētām saistītās būves (kapličas, sēru zāles, krematorijas) u.tml.

1110

Viena dzīvokļa mājas
Brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja, dārza mājas, kuras galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām un kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)

1121

Divu dzīvokļu mājas
Brīvi stāvošas divu dzīvokļu mājas, arī dvīņu un rindu mājas, kurās ir divi dzīvokļi un kurām ir kopīgs jumts vai atsevišķa ieeja

1130

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas un veco ļaužu pansionāti, tai skaitā bāreņu nami, bezpajumtnieku patversmes u.c.

1273

Kultūrvēsturiskie objekti
Jebkura veida kultūrvēsturiskas ēkas, kuras neizmanto citiem mērķiem, piemēram, ēku drupas

1274

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas
Soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas vai ugunsdzēsības dienestu kazarmas, pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas,
pagrabi, nojumes, tualetes, saimniecības ēkas, pagrabi un kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot) un mūra vai
mūra–koka ārsienām, tai skaitā sabiedriskās tualetes ar mūra vai mūra–koka ārsienām, brīvi stāvošas atsevišķu garāžu
ēkas, vieglas konstrukcijas palīgēkas, tai skaitā šķūņi un siltumnīcas ar platību līdz 60 m2 (ieskaitot), degvielas uzpildes
staciju nojumes, muitas nojumes, transporta pieturu nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu,
pārējās nojumes, izņemot lauksaimniecības nojumes

1.0

* Ar to saprotot arī šāda lietojuma telpu grupas.
Atsevišķiem dzīvokļiem un tiem piesaistītām palīgēkām (palīgtelpām) fiziskas personas individuālai lietošanai B = 1.0;
3. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 43
Objekta atrašanās vietas koeficients (C)
Nr.p.k.

Atrašanās vieta

C

1.

Saldus pilsēta, Saldus pagasts, Zirņu pagasta teritorija no Sadus pilsētas robežas līdz Būtnāru
ciemam(ieskaitot) un Zirņu pagasta Zirņu ciemā, Novadnieku pagasta Mežvidu un Draudzības ciemos, Lutriņu pagasta Lutriņu ciemā

1.0

2.

Ezeres pagasta Ezeres ciemā, Jaunauces pagasta Jaunauces ciemā, Kursīšu pagasta Kursīšu ciemā, Jaunlutriņu pagasta Jaunlutriņu un Ošenieku ciemos, Lutriņu pagasta Namiķu ciemā, Nīgrandes pagasta Nīgrandes
un Kalnu ciemos, Novadnieku pagasta Sesiles, Sātiņu un Ēvaržu ciemos, Pampāļu pagasta Pampāļu ciemā,
Rubas pagasta Rubas un Līkupēnu ciemos, Šķēdes pagasta Šķēdes ciemā, Vadakstes pagasta Vadakstes un
Priedulas ciemos, Zaņas pagasta Kareļu ciemā, Zirņu pagasta Ābaru ciemā, Zvārdes pagasta Striķu ciemā

0.8

3.

Pārējās novada teritorijas

0.6
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4. pielikums
Saldus novada pašvaldības 2010. gada 25. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 43
Veicamās būvniecības rakstura koeficients (D)
Nr.p.k.

Būvdarbu raksturs

D

1.

Jaunbūve

1.0

2.

Rekonstrukcija

0.8

4.

Renovācija

0.7

5.

Nojaukšana

0.3
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 56
Pieņemti ar Saldus novada domes
2013. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 24, 1.§)

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 53.§)

Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Saldus radio” nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 16. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus radio” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir Saldus novada domes (turpmāk tekstā – Dome) dibināta un pārraudzībā esoša patstāvīga budžeta iestāde kā publisko tiesību
juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu
un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem, lai informētu Saldus novada
iedzīvotājus par aktualitātēm Saldus novadā un Latvijā, veicināt komunikāciju starp pašvaldību, uzņēmējiem un sabiedrību.
2. Aģentūras pilns nosaukums – Saldus novada pašvaldības aģentūra
„Saldus radio”.
Aģentūras saīsināts nosaukums – Saldus novada p/a „Saldus radio”.
3. Aģentūra savus uzdevumus, tiesības un pienākumus un darba organizāciju realizē patstāvīgi, sadarbojoties ar Domi, budžeta iestādi „Saldus novada pašvaldība” (turpmāk tekstā – Pašvaldība), valsts pārvaldes
un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām.
4. Aģentūra kārto lietvedības dokumentus, izstrādājot atsevišķu lietu
nomenklatūru, un veido Aģentūras pastāvīgi glabājamo un ilgstoši glabājamo dokumentu arhīvu.
5. Aģentūra darbojas saskaņā ar šo nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikas Satversmi, likumu „Par pašvaldībām”,
Publisko aģentūru likumu, Radio un televīzijas likumu, citus valstī spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī Domes lēmumus, saistošos noteikumus, nolikumus un citus Domes un Pašvaldības iekšējos normatīvos
dokumentus.
6. Aģentūrai ir noteikta parauga veidlapa ar Saldus novada ģerboņa
attēlu un pilnu Aģentūras nosaukumu, kā arī zīmogs ar Saldus novada
ģerboņa attēlu, un norēķinu konti kredītiestādēs.
7. Saldus novada pašvaldību aģentūras „Saldus radio” juridiskā adrese: Brīvības iela 16, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
II. Aģentūras izveidošanas mērķis, uzdevumi un tiesības
8. Aģentūras mērķis ir sniegt informāciju mediju jomā, organizēt ar
“Saldus radio” darbību saistītus projektus, reklāmas, nodrošinātu saikni
ar Saldus novada iedzīvotājiem un uzturēt aktuālākās informācijas apriti Aģentūras mājas lapā, kā arī sniegt citus informatīvus pakalpojumus
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Saldus novada administratīvajā teritorijā.
9. Aģentūras uzdevumi:
9.1. Saldus novada pašvaldības informācijas izplatīšana un Saldus
novada pasākumu reklamēšana;
9.2. sniegt publiskos pakalpojumus, reklāmas un sabiedrisko attiecību pakalpojumu formā Saldus pilsētā;
9.3. veicināt sadarbību starp „Saldus Radio” un novadu un republikas
pilsētu pašvaldībām;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2014.gada
28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 53.§)
9.4. iesniegt Saldus novada domē priekšlikumus un budžeta projektus par mediju funkciju un iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu un tā izlietojumu;
9.5. piedalīties Pašvaldības attīstības plāna izstrādē;
9.6. izstrādāt jaunu, elastīgu cenu politiku pakalpojumu sniegšanai;
9.7. iegūt apraides tiesības un nodrošināt nepārtrauktu apraidi;
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2014.gada
28.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 53.§)
9.8. rīkot „Saldus Radio” izklaides pasākumus peļņas gūšanas nolūkos;
9.9. sekmēt inovatīvas norises Saldus pilsētā - valsts un pašvaldības
svētkos raidīt tiešraidē no Kalpaka laukuma;
9.10. iesaistīties Pašvaldības un Latvijas Republikas rīkotajās sociālajās kampaņās;
9.11. informēt Saldus novada iedzīvotājus par Pašvaldība sniegtajiem pakalpojumiem;
9.12. sadarbībā ar citām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem
sekmēt Saldus novada iedzīvotājam interesējošas informācijas ieguvi
par pasākumiem un projektiem;
9.13. izstrādāt un īstenot pašvaldības un ES projektus, kas saistīti ar
noteiktu mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi;
9.14. organizēt dažāda veida sadarbību ar citiem Saldus novada un
Latvijas medijiem, nodrošinot savstarpēju informācijas apmaiņu;
9.15. Aģentūras mājaslapā www.saldusradio.lv ievietot jaunāko informāciju par aktualitātēm Saldus novadā;
9.16. sniegt Domei un Pašvaldībai ierosinājumus par mediju nozares
attīstību Saldus novadā;
9.17. veikt vienreizējus uzdevumus, kas Aģentūrai uzdoti ar Domes
lēmumu.
10. Lai izpildītu uzdevumus, Aģentūra:
10.1. konsultējas ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi par frekvences izmantošanu visu diennakti un šī pakalpojuma izcenojumu;
10.2. izvērtē citu reģionālo radio reklāmas izcenojumu un „Saldus
Radio” klausītāju auditoriju, veidot atbilstošu cenu politiku;
10.3. izpēta citas reģionālo radio studijas, veikt analīzi, kas nepieciešams Aģentūrai, lai tā turpinātu veiksmīgi attīstīties;
10.4. veic izpēti, par pasākumiem, kādus novada iedzīvotāji vēlētos
apmeklēt Saldus novadā;
10.5. veido veiksmīgu sadarbību ar Pašvaldību, lai pirmie uzzinātu
par aktualitātēm, par to informējot novada iedzīvotājus;
10.6. informē Saldus novada pagastu pārvaldes, ka Aģentūra ir veiksmīgs informācijas sniedzējs pagastu iedzīvotājiem;
10.7. izskata projektu iespējas, kuros Aģentūra var piedalīties;
10.8. apzina pasākumu grafiku Saldus novadā, meklēt iespējas, kā
un kad dienas programmu raidīt no O. Kalpaka laukuma Saldus pilsētas
centrā;
10.9. apzina radio stacijas, ar kurām veidot sadarbību;
10.10. izpēta dažādu sociālo kampaņu grafiku, un pieteikt savu kandidatūru kā atbalstītājus.
11. Aģentūras tiesības:
11.1. sniegt informāciju sabiedrībai par aktuālajām norisēm pilsētā
un novadā, un Aģentūras darbā;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
11.2. iekasēt maksu par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Domes apstiprinātajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem;
11.3. pieprasīt un saņemt noteiktajā kārtībā no Domes un tās institūcijām, Pašvaldības struktūrvienībām, pagastu pārvaldēm un to iestādēm,
kapitālsabiedrībām un sabiedriskajām organizācijām, kā arī fiziskām un
juridiskām personām nepieciešamo informāciju, izziņas, analītiskos un
citus materiālus par jautājumiem, kuri ietilpst Aģentūras kompetencē;
11.4. savas kompetences ietvaros sadarboties ar citiem masu mēdijiem;
11.5. atbilstoši Aģentūras darbības jomai rīkot konferences, seminārus, kursus, mācības un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus;
11.6. atbilstoši Aģentūras kompetencei slēgt līgumus ar valsts un
pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un
juridiskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām un starptautiskām
organizācijām;
11.7. slēgt civiltiesiskus darījumus, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus, būt par prasītāju vai atbildētāju tiesā;
11.8. pirkt, nomāt vai saņemt bezatlīdzības lietošanā savas darbības
nodrošināšanai nepieciešamo mantu un inventāru;
11.9. saskaņā ar Domes lēmumu ņemt aizņēmumus kredītiestādēs,
slēgt aizdevuma līgumus, ieķīlāt valdījumā esošo īpašumu/mantu aizdevuma vai aizņēmuma nodrošinājumam, sniegt galvojumu vai citas
garantijas;
11.10. nodarbināt algotu darbaspēku;
11.11. realizēt citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
12. Aģentūra atbild par:
12.1. šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un
kvalitatīvu izpildi;
12.2. maksas pakalpojumu pareizu iekasēšanu;
12.3. Aģentūras kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši
Domes un Pašvaldības nostādnēm, prasībām un sabiedrības interesēm;
12.4. lietvedības kārtošanu un Aģentūras arhīva kārtošanu atbilstoši
normatīviem aktiem un prasībām;
12.5. telpu un materiālo vērtību un tehniskās bāzes saglabāšanu un
pilnveidošanu;
12.6. personas sensitīvo datu neizpaušanu, personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu, vai tādas privātas informācija saglabāšanu,
kura iegūta, pildot darba uzdevumus.
III. Aģentūras pakalpojumi
13. Aģentūra atbilstoši likumos noteiktajai pašvaldības kompetencei
un saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz pakalpojumus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības pašvaldības administratīvajā teritorijā.
14. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem pakalpojumiem iekasēt
maksu.
15. Aģentūras sniegtos pakalpojumus un to cenrādi apstiprina Dome
Saistošo noteikumu veidā. Cenrādī nosaka maksāšanas kārtību, likmes
un atvieglojumus.
16. Informāciju par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un to izcenojumiem publicē mājaslapā www.saldusradio.lv un nodrošina to pieejamību Aģentūras telpās.
17. Aģentūra, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos
sadarbības ietvara pamatprincipus, sniedz pakalpojumus citām valsts un
pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kas īsteno pārvaldes uzdevumus, bez maksas, ja tas neprasa Aģentūrai papildu resursus datu apstrādei un analīzei.
IV. Aģentūras darbības pārraudzība
18. Aģentūras darbību pārrauga Dome.
19. Aģentūra nodota Saldus novada pašvaldības izpilddirektora padotībā. Ar Domes lēmumu aģentūras darbības pārraudzībai var tikt pilnvarota cita persona.

20. Īstenojot Aģentūras pārraudzību, Dome:
20.1. apstiprina Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju;
20.2. apstiprina Aģentūras kopējo gada budžeta apjomu;
20.3. apstiprina Aģentūras darba plānu kārtējam gadam;
20.4. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģentūras direktoru, kā arī
nosaka viņa amatalgu;
20.5. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
20.6. ierosina pārbaužu veikšanu Aģentūrā;
20.7. ierosina disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi saistībā ar Aģentūras direktora darbību (arī disciplināri soda);
20.8. atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus;
20.9. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.
21. Domei un tās pilnvarotajai amatpersonai ir tiesības pieprasīt un
saņemt informāciju par Aģentūras darbību.
V. Aģentūras manta un finansēšana
22. Aģentūras manta ir Saldus novada pašvaldības nekustamā un kustamā manta, kas atrodas Aģentūras valdījumā.
23. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai
darbībai nepieciešamo mantu.
24. Aģentūrai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu un mantu,
kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļus, kas iegūti, atsavinot pašvaldības kustamo mantu, ieskaita pašvaldības budžetā.
25. Aģentūrai ir jāpārvalda tai valdījumā nodotā manta, nodrošinot
saglabāšanu, uzturēšanu un remontu, sedzot izdevumus no Aģentūras
budžeta.
26. Būvniecību un pārplānošanu Aģentūrai nodotajā nekustamajā
īpašumā, ēkās un telpās var veikt tikai, saskaņojot ar Pašvaldību.
27. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
27.1. novada pašvaldības budžeta dotācija;
27.2. pašu ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi par Aģentūras sniegtajiem
maksas pakalpojumiem;
27.3. ieņēmumi no valsts vai Pašvaldības pasūtījumiem;
27.4. ziedojumi, dāvinājumi un citi finanšu līdzekļi;
27.5. projektos gūtais finansējums.
28. Kontu atvēršanu Aģentūra saskaņo ar Domi.
29. Gada beigās Aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies
no Aģentūras visu veidu ieņēmumiem (izņemot novada pašvaldības dotāciju), ja tas nepārsniedz gada laikā saņemto līdzekļu apjomu, paliek
Aģentūras rīcībā, un to drīkst izlietot nākamajā gadā vai turpmākajos
gados.
30. Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, kurā norāda Publisko aģentūru likumā noteikto informāciju.
31. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti un sniedz pārskatus Likumā par budžeta un finanšu vadību noteiktajā kārtībā.
32. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un
atbilstību pārvaldes līgumam, šim Nolikumam un citiem LR normatīvajiem aktiem, Domei ir tiesības veikt Aģentūras revīziju un sagatavot
revīzijas pārskatu.
VI. Aģentūras pārvalde
33. Aģentūras darbu vada direktors, kurš pilda ārējos normatīvajos
aktos un Aģentūras nolikumā noteiktos uzdevumus, kā arī rīkojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
34. Aģentūras direktora kompetence:
34.1. izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu, darba plānu kārtējam gadam, iesniegt tos apstiprināšanai
Domes noteiktajā kārtībā;
34.2. nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;
34.3. nodrošināt Aģentūras grāmatvedības uzskaites kārtošanu un
pārskatu sniegšanu Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā
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kārtībā;
34.4. sniegt pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi Domes noteiktajā kārtībā;
34.5. nodrošināt Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu atbilstoši Publisko aģentūru likumā noteiktajam, iesniegšanu Domei un
publicēšanu;
34.6. vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošināt tās darbības nepārtrauktību;
34.7. slēgt darba, saimnieciskos un nomas līgumus, izsniegt pilnvaras;
34.8. noteikt Aģentūras struktūru un amata vienību sarakstu;
34.9. apstiprināt Aģentūras darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku kompetenci un atbildību;
34.10. noteikt Aģentūras darbinieku atalgojumu Domes apstiprinātā
Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros saskaņā ar Domes apstiprinātiem darba samaksas noteikumiem un atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam;
34.11. pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus;
34.12. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām
Aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;
34.13. atbildēt par Aģentūras darbības tiesiskumu;
34.14. atbildēt par Aģentūras uzdevumu veikšanu;
34.15. atbildēt par Aģentūras finanšu līdzekļu racionālu izlietošanu
un citu resursu lietderīgu izmantošanu atbilstoši veicamajiem uzdevumiem;
34.16. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības un uzdevumus.
35. Uz Aģentūras direktora amatu izsludina atklātu konkursu pašvaldības administratīvās teritorijas laikrakstā un pašvaldības mājas lapā
internetā.
36. Aģentūras direktoru amatā apstiprina Dome uz pieciem gadiem.
Darba līgumu ar Aģentūra direktoru noslēdz Pašvaldības izpilddirektors.
Novērtējot Aģentūras darbības rezultātus, Aģentūras direktoru var apstiprināt amatā atkārtoti vai atbrīvot no amata pirms noteiktā termiņa.
VII. Administratīvo aktu izdošanas un apstrīdēšanas kārtība
37. Aģentūra izdod administratīvos aktus saskaņā ar attiecīgajām
spēkā esošajām tiesību normām, kurās ir paredzētas tiesības un pienākums izdot administratīvos aktus.
38. Aģentūras izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Pieņemti ar Saldus novada domes
2014. gada 28. janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 2, 3.§)

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Saldus radio” maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus radio” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos pakalpojumus saskaņā
ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras
naudas norēķinu veidā.
3. Maksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra
var izmantot atbilstoši apstiprinātajam budžetam, ar to saistīto nodokļu
un izdevumu samaksai, kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
6. Saistošie noteikumi publicējami Saldus novada mājaslapā www.
saldus.lv.
Domes priekšsēdētāja 			

Pielikums
Saldus novada domes 2014. gada 28. janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus radio” maksas
pakalpojumu cenrādis
1. Maksa par radio reklāmas rullīša sagatavošana 14,30 euro ( bez
PVN).
2. Maksa par reklāmas atskaņošanu:
Laiks

VIII. Aģentūras reorganizēšana un likvidēšana
39. Aģentūru Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā reorganizē
vai likvidē Dome pēc savas iniciatīvas, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās prasības.
40. Dome izvērtē Aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem pamatprincipiem.
41. Ja aģentūru reorganizē vai likvidē, sastāda slēguma bilanci, norāda mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību
nodošanu citai institūcijai.

Domes priekšsēdētāja				
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Virs 15 sek reklāmas
Līdz 15 sek
reklāmas atskaņo- atskaņošanas cena (euro
šanas cena (euro bez PVN/sek)
bez PVN /sek)

7:00 – 11:00

0,10

0,08

11:00 – 14:00

0,07

0,05

14:00 – 17:00

0,08

0,06

17:00 – 19:00

0,07

0,05

19:00 – 22:00

0,05

0,04

3. Politisko reklāmu atskaņošanai tiek piemērots koeficients – 2.
4. Piešķirt sekojošus atvieglojumus:
4.1. Ja maksā par 25 audioreklāmas atskaņošanas reizēm, audioreklāma tiek izgatavota ar 90% atlaidi, izņemot politiskās reklāmas;
4.2. Ja maksā par 10 audioreklāmas atskaņošanas reizēm, tiek piedāvāta iespēja vēl papildus reklāmu atskaņot ar 100% atlaidi 3 atskaņošanas reizes, izņemot politiskās reklāmas.
5. Apsveikumi, sludinājumi un konkursi zvanot pa maksas tālruni
90006170, maksa par zvanu 0,51 euro ( bez PVN) .SMS cenas sūtot uz
numuru 114 pirms ziņojuma teksta rakstot:
5.1. SVEIC + teksts, apsveikuma īsziņas maksa 0,50 euro ( bez
PVN)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
5.2. SR1 + teksts, sludinājums skanēs 1 reizi (maksa 1,42 euro bez
PVN)
5.3. SR2 + teksts, sludinājums skanēs 2 reizes (maksa 2,49 euro bez
PVN)
5.4. SR3 + teksts, sludinājums skanēs 3 reizes (maksa 3,56 euro bez
PVN)
Domes priekšsēdētāja

I.Rassa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem „Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Saldus radio” pakalpojumiem”)

naudas norēķinu veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
5. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar
to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūru saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
7. Saistošie noteikumi publicējami Saldus novada mājaslapā www.
saldus.lv.
Domes priekšsēdētāja				

Īss projekta satura
Noteikti pakalpojumi, kādus sniedz Salizklāsts
dus novada p/a „Saldus radio”, to izcenojumi, pakalpojumu maksāšanas kārtība un
atvieglojumi
Projekta nepieciešaLai pašvaldības aģentūra „Saldus
ramības pamatojums
dio” varētu veikt savas funkcijas un uzdevumus, nepieciešams noteikt sniedzamos
pakalpojumus un apstiprināt to izcenojumus
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

Plānotā 2014. gada budžeta ietvaros

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

I. Rassa

Pielikums
Saldus novada domes
2014.gada 28.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.4
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

C e n a
euro

1.

Psihologa konsultācijas
bez sociālā darbinieka nosūtījuma

stunda

1.1.

Pirmreizējā
cija

konsultā-

stunda

1.2.

Katra nākamā konsultācija

stunda

2.

Veļas mazgāšana, uzrādot trūcīgas personas
izziņu

cikls

3.

Veļas mazgāšana, uzrādot maznodrošinātās personas izziņu

cikls

4.

cikls

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem

Veļas mazgāšana Sociālās dzīvojamās mājas
Saldū, Celtnieku ielā 2A
un sociālās dzīvojamās
mājas „Rūķīši” īrniekiem

4.

15 min.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta ceturto daļu

Duša, uzrādot trūcīgas
personas izziņu

5.

Duša, uzrādot maznodrošinātās personas izziņu

15 min

6.

Duša, uzrādot 1. grupas
invaliditātes apliecību

15 min

7.

Duša sociālās dzīvojamās mājās Celtnieku ielā
2A, Saldū un Sociālās dzīvojamās mājas „Rūķīši”
īrniekiem

15 min

8.

Zāles īre Sociālajā dzīvojamā mājā Celtnieku
ielā 2A

m2/mēn

1,42

9.

Krīzes istaba Sociālajā
mājā „Rūķīši” uz līguma
pamata (bez ēdināšanas)

diennakts

4,27

Administratīvās proIerosinājumu iesniedz Saldus novada
cedūras un konsultācijas p/a „Saldus radio”, izskatīts novada domes
ar privātpersonām
Budžeta un ekonomikas komisijā, atbalstīts
novada domes Finanšu komitejā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
Pieņemti ar Saldus novada domes
2014. gada 28. janvāra
lēmumu (protokols Nr. 2, 2.§)

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra), sniegtos maksas pakalpojumus un to cenrādi (pielikumā), kā arī pakalpojumu maksāšanas
kārtību un atvieglojumus.
2.Šajos saistošos noteikumos paredzētie maksas pakalpojumi tiek
sniegti Saldus novada administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām.
3. No samaksas par psihologa pakalpojumiem tiek atbrīvotas personas ar sociālā darbinieka norīkojumu:
3.1. trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes);
3.2. Aģentūras uzskaitē esošās sociālā riska ģimenes;
3.3. bērni krīzes situācijās, kad tiek šķirta vecāku laulība un risināts
jautājums par ikdienas saskarsmes tiesībā;
3.4. topošie vai esošie aizbildņi, aizgādņi, audžuģimenes vai adoptētāji;
3.5.vardarbībā cietušas personas.
4. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras

11,38
7,11
1,00

1,42

1,42

1,00
1,42
0,50
1,42
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10.

Transporta pakalpojumi
(klientiem)

km

0,15

10.1.

Transporta
pakalpojumi (klientiem), uzrādot
trūcīgās personas izziņu,
atlaide 50 %

km

0,07

10.2.

Transporta
pakalpojumi (klientiem), uzrādot
maznodrošinātas ģimenes
(personas) izziņu, atlaide
25 %

km

0,11

11.

Sanāksmju zāles īre
Dzirnavu ielā 1, Saldū

stunda

4.98

12.

Īres maksa sociālā dzīvojamā mājā Celtnieku
ielā 2a, Saldū, mēnesī

Eur/kvm

13.

Īres maksa sociālā dzīvojamā mājā „Rūķīši”,
mēnesī

Eur/kvm

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem)
Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka Saldus novaizklāsts
da p/a „Sociālais dienests” sniegtos maksas
pakalpojumus, to izcenojumus, samaksas
kārtību un līdzekļu izmantošanu.
Projekta nepieciešaAktualizēts un pilnveidots sociālo pamības pamatojums
kalpojumu klāsts, kurus sniedz Saldus novada p/a „Sociālais dienests”.
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms

0,64

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

0,28

Administratīvās proIerosinājumu iesniedz Saldus novada
cedūras un konsultācijas p/a „Sociālais dienests” un atbalsta Saldus
ar privātpersonām
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Saldus novada domes priekšsēdētāja		

I. Rassa

AKTUALITĀTES
Pasākumā “Sporta Zvaigzne 2013” godināti labākie Saldus novada sportisti
1.martā Saldū kopā tika pulcināti visi Saldus novada labākie sportisti – pasaules, Eiropas, Baltijas un Latvijas čempioni un čempiones, kā
arī viņu treneri. Šogad tika iedibināta balva ,,Nesavtības kauss – 2013”
aktīvākajiem sporta darba organizatoriem, biedrību un klubu vadītājiem
un sporta entuziastiem, kuri organizē dažādus sporta pasākumus mūsu
novadā.
Saldus novada sportistu sasniegumi 2013. gadā
PASAULES ČEMPIONĀTI
Dainis Polis — 1. vieta pasaules čempionātā pauerliftingā GPA
versijā divcīņā, 1. vieta pasaules čempionātā pauerliftingā GPA versijā
vilkmē, 1. vieta pasaules čempionātā pauerliftingā WPC versijā trīscīņā,
1. vieta pasaules čempionātā pauerliftingā WPC versijā vilkmē svara
kategorijā līdz 125 kg, 50 — 54 g. vec. gr., Lauris Kalašņikovs —
1. vieta pasaules čempionātā pauerliftingā WPC versijā bezekipējuma
divīzijā 17 g. vec. gr., Helvijs Niedra — 1. vieta pasaules čempionātā
pauerliftingā WPC versijā bezekipējuma divīzijā 17 g. vec. gr., Signe
Turauska — 3. vieta pasaules kamanu suņu čempionātā bezsniega apstākļos sieviešu kanikrosā, Gatis Zolmanis — 2. vieta pasaules čežetu
čempionātā klasikas klasē +35 g. vec. gr., Rūdolfs Zērnis — 5. vieta
pasaules Junioru čempionātā orientēšanās sporta stafetēs Latvijas komandas sastāvā.
EIROPAS ČEMPIONĀTI
Dainis Polis — 1. vieta Eiropas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Ronalds Rītiņš — 1. vieta Eiropas BMX čempionātā B-11 vec. gr.,
Aigars Aleksandrovs — 1. vieta Eiropas kausa izcīņā novusā, Saldus
sporta skolas U-17 vec. grupas jauniešu basketbola komanda (treneris Edgars Buiķis; Linards Hremenkins, Gundars Vasiļevskis, Kristers
Alksnis, Mārcis Vasiļevskis, Dāvis Gūtmanis, Kārlis Garoza, Rolands
Lubāns, Kārlis Žunda, Klāvs Grīnbergs, Dāvis Kalniņs, Mārcis Arājums,
Edijs Frīdmanis, Matīss Kulačkovskis, Kristaps Druva, Ivo Liepa) — 1.
vieta Eiropas jaunatnes basketbola līgas 2. divīzijā, Rihards Nejs — 6.
vieta Eiropas jaunatnes čempionātā svarcelšanā grūšanas vingrinājumā,
8. vieta — divcīņā.
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BALTIJAS ČEMPIONĀTI
Rūdolfs Zērnis — 1. vieta Baltijas junioru čempionātā orientēšanās
sporta garajā distancē un 1. vieta stafetē Latvijas komandas sastāvā, Ilze
Bruce — 1. vieta Baltijas čempionātā orientēšanās sportā W70 grupā,
Uldis Brucis- 2. vieta Baltijas čempionātā orientēšanās sportā M35
grupā, Ausma Bruce - 3. vieta Baltijas čempionātā orientēšanās sportā
W75 grupā, Alens Līdaks — 1. vieta Baltijas kamanu suņu čempionātā
junioru skūteru klasē, Signe Turauska — 1. vieta Baltijas kamanu suņu
čempionātā sieviešu kanikrosā, Nauris Kalašņikovs — 1. vieta Baltijas
čempionātā pauerliftingā WPC versijā 13 — 15 g. vec. gr. sv. kat. līdz
52 kg, Lauris Kalašņikovs — 1. vieta Baltijas čempionātā pauerliftingā
WPC versijā 16 — 17 g. vec. gr. sv. kat. līdz 75 kg, Dinārs Skuja — 1.
vieta Baltijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā 16 — 17 g. vec.
gr. sv. kat. līdz 60 kg, Kaspars Didzis — 1. vieta Baltijas čempionātā
pauerliftingā WPC versijā open grupā sv. kat. līdz 125 kg, Arnis Romanauskis — 1. vieta Baltijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā
sv. kat. līdz 90 kg, Ivo Vegners — 1. vieta Baltijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā sv. kat. līdz 100 kg, Dainis Polis — 1. vieta Baltijas
čempionātā pauerliftingā WPC versijā sv. kat. līdz 125 kg, Dainis Šēns

AKTUALITĀTES
— 1. vieta Baltijas
čempionātā WPC versijā spiešanā guļus sv.
kat. līdz 110 kg, Komanda “Atlēti” — 1.
vieta Baltijas čempionātā WPC versijā pauerliftingā, Raimonds
Zalkovskis — 1. vieta
Baltijas
čempionātā
enduro sprintā, 3. vieta Baltijas čempionātā
kross kantri, Krista
Susekle - 3.vieta lodes grūšanā Baltijas
čempionātā mešanas
disciplīnās.
LATVIJAS ČEMPIONĀTI
Lakrosa komanda
“Druvas Dinamīts”
— 1. vieta Latvijas
čempionātā
lakrosā Jurģis Pučka, Edžus Dālmanis, Gatis Zeps, Edgars Reihlers, Jurijs
Mozžerikovs, Ritvars Tiško, Jēkabs Stengrēvičs, Mareks Rubulis, Jānis
Kušners, Kaspars Siksna, Kārlis Trankalis, Kristaps Liepa, Edgars Romanovskis, Andris Rubulis, Emīls Kravinskis, Sandis Liekniņš, Ainārs
Liekniņš, Māris Jansons, Gints Gūtmanis, Jānis Biders, Kristaps Osis.
BK “Saldus” — 1. vieta Latvijas Basketbola 2. līgā Dāvis Pabērzs,
Sandris Vītols, Artis Dūriņš, Krišjānis Valters, Jurģis Jurenovskis, Edgars Buiķis, Mārtiņš Reķis, Miks Ķenavs, Mārcis Ķenavs, Roberts
Šmīdriņš, Juris Patmalnieks, Jānis Līcītis, Emīls Kravinskis, Toms Celmiņš, Ronalds Fridrihsons, Kristiāns Broks.
Virves vilcēju komanda ,,Saldus”- 1. vieta Latvijas čempionātā
virves vilkšanā jauniešiem (Mārtiņš Vitte, Artis Asbergs, Gints Liebus,
Aldis Tiļļa, Miks Grietnieks, Dāvids Strods, Andris Pinkovskis, Krišjānis Vīksna, Armands Plikgalvis, Jānis Hartmanis), Sporta tūristu komanda “Druva-1” (Liene Bergmane, Toms Sīpols, Edgars Šteins, Anda
Priedīte) — Latvijas čempionātā sporta tūrismā pieaugušo grupā, Motoklubs “Saldus” — 1. vieta Latvijas moto klubu čempionātā skijoringā (Raivis Zolmanis, Miks Neško, Artūrs Brencis, Roberts Zolmanis),
Raivis Zolmanis/Miks Neško — 1. vieta Latvijas skijoringa čempionātā lielajā meistaru klasē un 1. vieta mazajā tautas klasē, Artūrs Brencis
— 1. vieta Latvijas čempionātā ziemas motokrosā MX1 klasē bez radzēm, 1. vieta krosa klasē bez radzēm, Sporta klubs “Atlēti” — 1. vieta
Latvijas klubu čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Dainis Polis— 1.
vieta Latvijas pauerliftinga čempionātā WPC versijā bezekipējuma divīzijā sv. kat. līdz 125 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC
versijā, Aivis Vilks — 1. vieta Latvijas pauerliftinga čempionātā WPC
versijā bezekipējuma divīzijā sv. kat. līdz 48 kg, Dāvis Vilks — 1. vieta
Latvijas pauerliftinga čempionātā WPC veresijā bezekipējuma divīzijā
sv. kat. līdz 67,5 kg, Nauris Kalašņikovs — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā bezekipējuma divīzijā sv. kat. līdz 60
kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz 52 kg, Lauris
Kalašņikovs — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā
bezekipējuma divīzijā sv. kat. līdz 75 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā
pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz 75 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Toms Mūrnieks — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz 67,5 kg, Helvijs Niedra
— 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz 82
kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Gvido Bondarenko — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv.
kat. līdz 56 kg, Kaspars Didzis — 1. vieta Latvijas čempionātā pauer-

liftingā WPC versijā bezekipējuma divīzijā open grupā sv. kat. līdz 125
kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā, Ivo Vegners
— 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz
100 kg, 1. vieta Latvijas čempiontā pauerliftingā WPC versijā, Arnis
Romanauskis — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz 90 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC
versijā, Sindija Harkova — 1. vieta Latvijas čempionātā WPC versijā
spiešanā guļus sv. kat. līdz 44 kg, Aivita Smiļģe — 1. vieta Latvijas
čempionātā WPC versijā spiešanā guļus sv. kat. līdz 67,5 kg, Liene Beiere — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sievietēm
open gr., Arnolds Dreimanis — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā GPC versijā sv. kat. līdz 56 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Krists Jansons — 1. vieta Latvijas čempionātā
pauerliftingā WPC versijā, Raivo Berkins — 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Gvido Granauskis — 1. vieta Latvijas
čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Juris Meija — 1. vieta Latvijas
čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Erlends Eversons — 1. vieta
Latvijas čempionātā pauerliftingā WPC versijā, Edmunds Freimanis 1. vieta Latvijas čempionātā spiešanā guļus WPC versijā, Ēriks Urbāns
- 1. vieta Latvijas čempionātā pauerliftingā, Vasilijs Andriško - 1. vieta
Latvijas čempionātā pauerliftingā, Harijs Janušausks – 1.vieta Latvijas
jaunatnes čempionātā grieķu-romiešu cīņā, Vairis Raudis - 1. vieta Latvijas jaunatnes čempionātā grieķu-romiešu cīņā, Agnis Beiers- 1. vieta
Latvijas čempionātā spiešanā guļus, Līva Freimane — 1. vieta Latvijas
junioru vieglatlētikas čempionātā 400 m barjerskrējienā, Renāte Dambe — 1. vieta Latvijas vieglatlētikas čempionātā A grupas jauniešiem
800 m skrējienā, Vairis Leiboms — 1. vieta Latvijas ziemas vieglatlētikas čempionātā 60 m skrējienā Līga Velvere – 1. vieta 400m/b siev.,
Rihards Nejs — 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanā raušanas vingrinājumā, 1. vieta grūšanas vingrinājumā 15 — 17 g. vec. gr. sv. kat.
līdz 69 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanā pieaugušajiem sv.
kat. līdz 69 kg, Toms Peleģis — 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanas raušanas vingrinājumā 15 — 17 g. vec. gr. sv. kat. līdz 77 kg, Klāvs
Peleģis — 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanā divcīņā junioriem,
Svens Jānis Andžāns — 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanas vingrinājumā raušanā 15 — 17 g. vec. gr. sv. kat. līdz 94 kg, 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanā divcīņā junioriem, Žanna Matvijuka — 1.
vieta Latvijas čempionātā svarcelšanas vingrinājumā raušanā, 1. vieta
grūšanas vingrinājumā jaunietēm absolūtajā vērtējumā, Jānis Alkšars
— 1. vieta Latvijas čempionātā svarcelšanas raušanas vingrinājumā, 1.
vieta grūšanas vingrinājumā sv. kat. virs 105 kg, Ingus Ozols — 1. vieta Latvijas svarcelšanas čempionātā pieaugušajiem sv. kat. līdz 56 kg,
Reinis Pēteris Gonta — 1. vieta Latvijas svarcelšanas čempionātā pieaugušajiem sv. kat. līdz 62 kg, Karīna Klāra Miķelsone— 1. vieta Latvijas čempionātā taekvondo sparingā, Linda Elīza Jumīte — 1. vieta
Latvijas čempionātā taekvondo sparingā, Stefānija Pavlova — 1. vieta
Latvijas čempionātā taekvondo pumsēs, Kintija Šteinberga — 1. vieta
Latvijas čempionātā taekvondo spēka sitienos, Egīls Grāveris ar suni
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AKTUALITĀTES
Kortezo — 1. vieta Latvijas čempionātā suņu daudzcīņā vec. gr. 35+,
1. vieta Latvijas komandu čempionātā suņu daudzcīņā komanda ,,Kurzeme” sastāvā, Monta Pareiza ar poniju Ruandu - 1. vieta Latvijas
čempionātā 2. grupas ponijiem, Signe Turauska ar suni Olvinu — Latvijas kamanu suņu čempionātā sievietēm skijoringā, Didzis Šeņavskis,
Raimonds Kubinskis — 1. vieta Latvijas čempionātā ūdenstūrismā katamarānu klasē, Didzis Šeņavskis, Raimonds Kubinskis, Normunds
Kupcāns, Uģis Kalviņš - 1.vieta R4v (rafta četrinieks vīriešiem),
Ronalds Rītiņš — 1. vieta Latvijas BMX čempionātā B-11 gr., Toms
Rožukalns — 1. vieta Latvijas BMX čemnpionātā, Modris Žentiņš —
1. vieta Latvijas čempionātā rallija supersprintā standarta automobīļiem,
Emīls Zērnis — 1. vieta Latvijas čempionātā ziemas orientēšanās sporta sprinta distancē V12 gr., Kārlis Lukjanovs – 1. vieta orientēšanās
sportā maratonā V-18, Uldis Brucis — 1. vieta Latvijas čempionātā

orientēšanās sportā vidējā distancē V35 gr., 1. vieta Latvijas čempionātā ziemas orientēšanās sprinta distancē V35 gr., Ilze Bruce — 1. vieta
Latvijas čempionātā orientēšanās sportā vidējā distancē S70 gr., Saldus
veterānu orientieristu komanda (Oskars Zērnis, Guntars Mankus, Uldis Brucis) — 1. vieta Latvijas čempionātā orientēsanās sportā stafetē
V120 gr., Daila Mankusa – 1.vieta Latvijas čempionātā orientēšanās
sporta sprinta distancē S70 grupā, Kristaps Vaģelis — 1. vieta Latvijas
čempionātā ziemas peldēšanā 50 m brīvajā stilā, Maija Bieļa — 1. vieta
Latvijas čempionātā ziemas peldēšanā 50 m brīvajā stilā.
Treneri:
1. Dainis Polis, Madars Roga, Jurģis Pučka, Jānis Andžāns, Oskars
Zērnis, Miks Pūķītis, Ojārs Ulmanis, Marina Dambe, Ainars Saulītis,
Daila Mankusa, Aidis Herings, Kristīne Līdaka, Edgars Buiķis, Mārīte
Pinte, Raivo Tuka, Zigurds Zeps, Arvīds Brucis.

Pateicības par darbu sporta nozarē Saldus novadā 2013. gadā

1. Jānim Pērkonam – Ezeres pagasta sporta
darba organizatoram.
2. Zigurdam Zepam– par veiksmīgu sporta
darba organizāciju Saldus novada labā.
3. Ievai Ģērmanei – Vadakstes pagasta
sporta darba organizatorei.
4. Sandim Gedominskim – Zaņas pagasta
sporta darba organizatoram.
5. Sanitai Stepanovai - Nīgrandes pagasta
sporta darba organizatorei.
Klubu, biedrību vadītāji, sacensību organizatori
1.
Guntai Bērzai – par ilggadīgu sadarbību
2.
Uldim Graudiņam – par ilggadīgu
sadarbību
3.
Jurim Vinkleram – par sacensību organizēšanu šahā
4.
Aigaram Aleksandrovam– par sacensību organizēšanu novusā
5.
Gatim Bērzam – par sacensību organizēšanu telpu futbolā
6.
Jānim Andžānam - par sacensību or-

ganizēšanu svarcelšanā
7.
Mārim Zustam – par atbalstu sacensību organizēšanā
8.
Aidim Heringam – par ilggadīgu,
pašaizliedzīgu moto kluba vadīšanu, sacensību
organizēšanu
9.
Aivaram Bundzēnam – par veiksmīgu sadarbību šaušanas sacensību organizēšanā
10. Ivetai un Gatim Krastiņiem - par
auto sacensību organizēšanu
11.
Modrim Žentiņam - par auto sacensību organizēšanu
12. Ingai Poltavcevai – par sacensību organizēšanu uz ūdeņiem
13. Lienei Kulbergai - par sacensību organizēšanu uz ūdeņiem
14. Dailai Mankusai – par ,,Kalnsētas
apļu” ilggadīgu organizēšanu
15. Igoram Miņenko – par ekstrēmo pasākumu organizēšanu
16. Zigmāram Jauntēvam - par ekstrēmo
pasākumu organizēšanu
17. Ingai Šilkei – par pirmās palīdzības
sniegšanu sportistiem
18. Vilnim Bentam – par futbola čem-

Par izrādi „Eža kažociņš”
2005. gadā Saldus 1. vidusskolā dzima jauna tradīcija - Gredzenu balles teātra izrāde, kuru kopīgi veido
visi 12. klašu skolēni, apvienojoties vienā lieliskā komandā. Šī gada izrāde „Eža kažociņš” ir īpaša - jubilejas izrāde, jau desmitā pēc kārtas. Izrādes tapšanā
ieguldīts liels darbs, un ieguvēji ir visi izrādē iesaistītie. Aktieri mācās uzticēties viens otram un, kas ir pats
būtiskākais, - uzticēties un noticēt sev. Šo gadu gaitā
izrādes ir sagādājušas daudz pārsteigumu un pat apjukuma momentus, kad skatītājiem licies - nu tas taču
nevar būt tas pats cilvēks. Teātrī nav sīkumu un katrai
niansei tiek pievērsta uzmanība. Tas arī ir režisores
Zaigas Vējas darba princips – strādāt tā, lai skolēns ir
pārliecināts par savu lomu un sevi izrādes kopainā. Ir
bijuši gadi, kad izrādes tapšanā iesaistīts 101 cilvēks.
Protams, ka galveno lomu nepietiek, tādēļ risinājums
ir horeogrāfes Ievas Vorobjovas uzstādītās dejas, kuras
spilgti un organiski papildina izrādes ideju. Veidojot
izrādes, tiek iesaistīti konsultanti un palīgi tērpu, skatuves noformējuma, rekvizītu, muzikālā noformējuma
un citu izrādei svarīgu komponentu radīšanai. Rezul-
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pionāta organizēšanu
19. Evijai Šulcei – par sieviešu basketbola sacensību organizēšanu
20. Agrim Vītoliņam – par peldēšanas
sacensību organizēšanu
21. Artūram Vērdiņam – par aktīvu ielu
vingrošanas popularizēšanu
22. Arvīdam Brucim – par nesavtīgu
Līkā meža trases uzturēšanu
23. Uldim Brucim – par nesavtīgu Līkā
meža trases uzturēšanu
24. Oskaram Zērnim – par inovācijām
un dažādu pasākumu organizēšanu un vadīšanu
25. Aināram Saulītim - par sacensību organizēšanu taekvondo
26. Gatim Baumanim – par nesavtīgu
darbu sacensību/šovu organizēšanā
27. Dainim Polim – par interesantu sacensību organizēšanu
28. Mikam Brūšniekam – regbija kluba
vadīšanu un sacensību organizēšanu
29. Jānim Karulim – par sacensību organizēšanu grieķu-romiešu cīņā

AKTUALITĀTES
tāts vienmēr ir ļoti pozitīvs un emocionāli piepildīts. Mācību procesā
tiek apgūti aktiermeistarības pamati. Tas palīdz celt skolēna pašapziņu,
kura lieti noder turpmākai dzīvei. Ir gandarījums, ka izrādes nāk skatīties arī iepriekšējo gadu absolventi, kuri par savu vislabāko izrādi sauc
„Meža gulbji” 2005. gadā, „Velniņi” 2006. gadā, „Šreks” 2007. gadā,
„Vella kalpi” 2008. gadā, „Lilioms” 2009. gadā, „Dzirnavu mantiniece”
2010. gadā, „Trīs muskatieri” 2011. gadā, „Visiem zināmais limuzīns”
2012. gadā, „Laimes lācis” 2013. gadā. Par šī gada izrādi režisore saka:
„Man par pārsteigumu, šogad skolēni pilnīgi noteikti vēlējās nopietnu,
saturīgi dziļu izrādi. Parasti gan vēlas „kaut ko smieklīgu”. Mūsu izrāde
ir par radošu personību, atšķirīgo, par to, kā Laiks spēlējas ar cilvēkiem,
bet cilvēki ar valsti. Izrādes filozofisko vēstījumu paspilgtināja digitālās
dekorācijas. Aktieriem gan tas bija grūts uzdevums, jo skatuves telpu
nācās aizpildīt ar savu spēli. Lieliski tika galā!”.
Mārcis Lavendels: „Izrāde bija laba. Ieguvu jaunu pieredzi un prasmes, piemēram, spēju strādāt komandā, pieredzi, kā strādāt teātrī un uzstāties uz skatuves. Ieguvu gan labas, gan sliktas emocijas. Pie sliktajām
gan visspilgtāk pieder uztraukums. Ieguvu arī prasmi koncentrēties. Ja
padomātu iespējams spētu izdomāt daudz vairāk pozitīvu lietu, ko ieguvu no izrādes!”
Simona Siliņa: „Man izrāde neaprakstāmi patika. Viss bija ideāli un
perfekti. Tas bija piedzīvojums, kas nebijis dzīvē. Daudz jaunu iegūtu

emociju. Man ļoti patika, ka mēs kļuvām saliedētāki, sadraudzējāmies
ar paralēlklasi. Dziļāk iepazinu daudz jaukus cilvēkus. Ieguvu, ko tādu,
ko nebūt negaidīju izrādes radīšanas sākumā.”
Artis Gromuls: „Izrāde man, un arī citiem, deva iespēju izpaust savus
slēptos talantus. Visi, kuri piedalījās, deva savu daļu labuma. Kopumā
ielikts milzīgs darbs un koncentrēšanās, kas palīdzēja visiem darboties
kā vienotam organismam un noslēgumā radīja izcilu rezultātu. Tie, kuri
piedalījās izrādes aktierspēlē - visi piekritīs, ka ieguvām spēju izpaust
dziļāk savas emocijas, spilgtāk izteikt domu, radīt tēlus un dzīvot uz
skatuves. Viljams Šekspīrs ir teicis: “Mēs zinām, kas mēs esam, bet
nezinām, kas varam būt.” Šajos vārdos ir dziļa patiesība, kas izpaudās
caur manu pieredzi, radot un spēlējot izrādi. Es nezināju, cik spilgti spēju izpaust savas emocijas un tik krāsaini parādīt un izteikt tēlus caur
kustībām un vārdiem. Manuprāt, iegūtās emocijas ir neaizmirstamas un
iegūtā pieredze ir un būs noderīga turpmākajā dzīvē. Es esmu patiesi
pateicīgs par šo tradīciju Saldus 1. vidusskolai, režisorei Zaigai Vējai
un horeogrāfei Ievai Vorobjovai. Paldies viesiem, kuri bija iesaistīti
šīs izrādes radīšanā.”
Fotogrāfijas autors – Lauris Rinmanis
Informāciju sagatavoja Kristīne Briška

Projekta aktualitātes „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana
Saldus novadā”
Projektā ir iesaistījušās 16 komandas no 14 Saldus novada skolām, Druvas vidusskolā un Saldus 2. vidusskolā ir divas komandas.
Katrā komandā darbojas 3 - 5 jaunieši, kopā šobrīd ir iesaistīti 67
9. - 11. klašu skolēni. Projekta tēma saistīta ar uzņēmējspēju attīstīšanu un nodarbinātības veicināšanu Saldus novada jauniešu vidū.
Projekta mērķis ir stiprināt jauniešu, izglītotāju, darba devēju un
izglītības politikas veidotāju jēgpilnu sadarbību nodarbinātības veicināšanai Saldus novadā.
Līdz 20. martam norisinās sagatavošanas posms, kurā jaunieši veic aptauju par uzņēmējspējām savā skolā un ārpus tās, kā arī
veido interaktīvu videomateriālu par vienu Latvijas uzņēmumu vai
iestādi.
Cieceres internātpamatskolas komandas aprakstītais par anketēšanas procesu:
„Mēs sākām anketēt sev pašus tuvākos - skolasbiedrus un skolotājus. Anketas izdalījām audzinātājām, kuras skolēniem izdalīja
anketas piemērotākajos brīžos. Pašas nedalījām anketas skolasbiedriem, jo nezinājām, kad drīkstam un vai netiks traucēts mācību
darbs. Galu galā, kad bijām noanketējušas savus skolasbiedrus un
skolotājus, sapratām, ka mums ir palikušas ļoti daudz baltās lapas, kuras būtu jāizmanto. Izlēmām, ka dosim aizpildīt anketas saviem mājiniekiem un radiem. Domāts, darīts, tā arī izdarījām. Taču vēl joprojām
bija daudz tukšu lapu. Nu, ko, izdomājām, ka jāiesaista papildspēki jeb
„smagā artilērija”. Katra grupas dalībniece aptaujāja arī vecāku darba
biedrus, sev apkārtesošos cilvēkus un pat kaimiņus vai vienkāršus garāmgājējus. Tad mums radās ģeniāla doma! Lai uzņēmumam, par kuru
mēs taisīsim video rullīti, rastos pirmais priekšstats par projektu, kurā
esam viņus iesaistījuši, gājām aptaujāt arī viņus. Jā, Jūs nepārlasījāties!
Mēs tiešām gājām ar kājām no mūsu skolas līdz North 66, lai varētu
viņus aptaujāt. Beigu beigās mums tas izdevās un tagad šo gājienu atceramies ar smaidu sejās!”
Videomateriālu veidošanai jaunieši izvēlējušies galvenokārt
Saldus novada uzņēmumus un iestādes. Lai varētu veidot materiālu, bija
jāiepazīstas ar uzņēmuma vadību, jāvienojas par filmēšanas laiku un
videomateriāla saturu. 16 videostāsti, katrs 5 minūšu garumā, ne tikai
dos iespēju skolu jauniešiem iepazīties ar dažādām profesijām, apkārtnē
esošiem uzņēmumiem un iestādēm gan Saldus novadā, gan ārpus tā, bet
arī sniegs zināšanas par šāda veida materiāla veidošanu, pilnveidos komunikācijas un sadarbības prasmes, kas ir ļoti nepieciešamas šodienas

darba vidē jebkurā uzņēmumā vai iestādē. 7. februārī jaunieši tikās darba seminārā Saldus 1. vidusskolā, kur turpināja iepazīties viens ar otru
un mācījās darboties ar videokameru un apstrādāt uzfilmēto materiālu.
Projekta galvenais notikums būs seminārs Druvas vidusskolā 20. 21. martā, kad tiks prezentēti izveidotie videomateriāli, notiks diskusija
par uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšanu Saldus novadā, jaunieši dosies uz Kurzemes Democentru Ventspilī.
Laika posmā no 2013. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. maijam
visā Saldus novada teritorijā tiek īstenots projekts „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana Saldus novadā”. Projektu (līguma
Nr. LV-51-E1-2013-R1) īsteno Saldus novada pašvaldība programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
Materiālu sagatavoja projekta vadītāja Laine Blūma
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AKTUALITĀTES
Noslēgusies akcija „Meklējam Saldus īpašo ēdienu”
Pagājušā gada nogalē Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs sadarbībā ar Saldus novada ēdinātājiem izsludināja akciju „Meklējot Saldus novada īpašo ēdienu”, kuras laikā
iedzīvotājiem un viesiem septiņos Saldus novada ēdināšanas uzņēmumos - kafejnīcās „Arabica”, „Magdalēna”, „Bordertauna”,
„Ziemelis”, „Miestiņš”, bārā „Velve” un restorānā „Stikla pērlīšu
spēle” - bija iespēja nogaršot uzņēmuma īpašo piedāvājumu un
balsot par Saldus novadam piemērotāko un raksturojošo ēdienu.
Pēc iedzīvotāju balsojuma arī noteica akcijas uzvarētājus. Kategorijā „Pamatēdiens” uzvarēja kafejnīca „Magdalēna” ar savu
īpašo Saldus ēdiena piedāvājumu, otro vietu ieguva kafejnīca
„Bordertauna” un trešo vietu – kafejnīca „Arabica”. Kategorijā
„Deserts” pirmo vietu ieguva kafejnīcas „Arabica” piedāvājums,
otro vietu kafejnīca „Magdalēna” un trešo – restorāns „Stikla pērlīšu spēle”.
Pamatojoties uz iedzīvotāju un pašu ēdināšanas uzņēmēju ierosinājumiem, Saldus īpašais ēdiens taps, piesaistot profesionālus
ekspertus.
Noslēgumā aizpildīto vērtējumu anketu iesniedzēji piedalījās
izlozē, kurā bija iespējams iegūt balvas no uzņēmējiem, kuri iesaistījās
akcijā.

Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Noslēgušies gidu kursi
Janvārī un februārī, pateicoties nodibinājuma „Cemex Iespēju fonds”
atbalstam, Saldū norisinājās gidu apmācības.
Kursu laikā dalībniekiem bija iespēja klausīties visdažādākās nodarbības, piemēram, par to, kā strādāt ar mērķgrupām, kā uzstāties, kā
veidot saskarsmi ar grupu. Tāpat bija tematiskās nodarbības par pilsētas
arhitektūru, vēsturi, reliģiju u.c. Gidu kursus apmeklēja 27 cilvēki, un
to noslēgumā bija jākārto noslēguma pārbaudījums. Saldus novada gida
sertifikātu ieguva 16 personas, savukārt, apliecību par kusu noklausīšanos – 10 personas.

Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra darbinieki
priecājas, ka gidu rindas papildinājuši vairāki ļaudis, kuri ir gatavi ekskursijas vadīt svešvalodās – krievu, lietuviešu un angļu valodās. Turklāt
vairāki jaunie gidi izrādījuši vēlmi izstrādāt savus tūrisma maršrutus
Saldus novadā, tādējādi papildinot jau esošo tūrisma piedāvājumu.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste
Laura Liepiņa

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
7. februārī Kursīšu bibliotēkā notika „Bērnu/jauniešu žūrija
2013” noslēguma pasākums „Nakts bibliotēkā”, ko organizēja
Kursīšu pamatskolas literatūras skolotāja Sanita Vītola, bibliotekāre Sandra Kilevica un Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. Pasākuma laikā, kopā aicinājām
visus akcijas dalībniekus, kas veiksmīgi tika galā ar uzdevumu
– izlasīt sešas grāmatas un tās novērtēt (dalībnieku skaits: 5+ - 6
bērni, 9+ - 11 bērni, 11+ - 15 bērni, 15+ - 2 bērni = 34 skolēni), piedalījās 25 bērni. Pasākuma laikā bērni piedalījās grāmatu vākošanas konkursā, savas iedomu grāmatas vāka zīmēšanā
un prezentēšanā, Lasītveicināšanas plakāta izstrādē, „Lasīšanas
darbnīcā”. Visi tika pie balvām - akcijas pildspalvas no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas un klades no Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra. Pēc gardā kliņģera notiesāšanas un rotaļām kopīgi skatījāmies animācijas filmu. Nakts bibliotēkā nepagāja mierīgi, jo laikus gulēt ieiet nevarēja, ne lielie, ne mazie. Apkopojot
bērnu izteikumus – patika.
Laikā no 10. līdz 16. februārim Kursīšu bibliotēka - informācijas centrs piedalījās LBB JSS organizētajā projektā “Bibliotēkas diena dzīvē” (Library Day in the Life), kas notika jau ceturto
reizi pēc kārtas. Kursīšu bibliotēka piedalījās arī pirmajā projekta kārtā,
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kas notika no 2012. gada 30. janvāra līdz 5. februārim. Projekta ietvaros bibliotēku darbiniekiem, brīvprātīgajiem, kā arī nozares studentiem,
kuri pašlaik iziet praksi kādā no Latvijas bibliotēkām vai informācijas
centriem, bija iespēja dalīties ar savas dienas vai nedēļas notikumiem,
izmantojot Facebook, Draugiem.lv, Twitter, Blogger, WordPress, Flickr,
YouTube vai kādu citu brīvi izvēlētu sociālo mediju. Kursīšu bibliotēka
šajā nedēļā īsus notikumus rakstīja twitterī @BiblKursisi.
18. februārī Kursīšu bibliotēka aicināja Saldus novada dienvidu pagastu Vadakstes, Rubas, Ezeres, Pampāļu bibliotekāres uz kopīgu grāmatu iepirkšanas andeli no i/k VIRJA AK. Nu jau trešo gadu šādā, abām
pusēm izdevīgā veidā iepērkam grāmatas – piegādātājiem nav lieku reizi
jākrāmē iekšā un ārā grāmatas, bibliotekāriem iespēja izrauties no darba,
satikt kolēģus un pēc iespējas tuvāk papildināt bibliotēkas fondus.
21. februārī Kursīšu bibliotēkā pulcējās kursīšnieces un citu novada
pagasta iedzīvotājas (skolotājas, mammas, sociālās darbinieces) uz radošo nodarbību „Liela diena, liela diena”, lai gatavotu Lieldienu dekorus – ligzdiņu, lieldienu groziņu, atlasa olu, apsveikuma kartītes, narcises, krokusus un citus pavasara dekorus, skolotājas Andas vadībā. Garās
darba stundas paskrēja nemanot un skaistie darbiņi ātri vien rindojās
kopējā izstādē. Iegūtās zināšanas un iemaņas tiks nodotas tālāk novadu
pagastu cilvēkiem bibliotēkās, dienas centros un skolās. Radošo darbnīcu organizēja Kursīšu mazpulks „Bitīte” un pagasta bibliotēka.
22. februārī Kursīšu bibliotēkā uz sarunu „Grāmatas un lasīšana kā
vērtība” pie tējas tases pulcējās „Vecāku žūrijas 2013” dalībnieki un
grāmatu mīļotāji. Sarunu vadīja un par latviešu valodā izdoto literatūru
runāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) speciāliste Latvijas Radio
žurnāliste Liega Piešiņa. Sarunas laikā uzzinājām par jaunāko literatūru, lasīšanas paradumiem un tradīcijām, noskaidrojām „Vecāku žūrijas”
grāmatu, kura vislabāk patika. Liega dalījās savās pārdomās par izlasīto,
ieteica, kuras grāmatas vajadzētu izlasīt, iepazīstināja ar LNB izdevumu
„Pērļu zvejnieks”, katram pasākuma apmeklētājam dāvināja grāmatu.
Lai gan pasākums nebija kupli apmeklēts, atnākušajiem patika un bibliotēkai tika ierosināta jauna aktivitāte, pakalpojums pieaugušajiem,
kuru iespēju robežās mēģināsim realizēt.
25. februārī bibliotēkā nodarbību ciklā „Stāsti par…” viesojās Kursīšu bērnudārza sešgadnieku grupa un audzinātāja. Tā kā februārī tiek
svinēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, kuras ietvaros Latvijā
šogad tiek godināts pirmās ilustrētās ābeces „Bildu ābice” izstrādātājs
Gothards Frīdrihs Stenders, tad mūsu tēma bija par ābecēm un to neiztrūkstošu sastāvdaļu - alfabētu. Bibliotēkas vadītājs bērnus iepazīstināja
gan ar „Bildu ābici”, gan padomju laikos izdotu ābeci skolēniem, gan
bibliotēkā pieejamajām ābecēm (Makšķernieka ābece, Labas uzvedības
ābece, Pasaku ābece, u.c.), bērni prezentēja un stāstīja par savu vārda
pirmo burtu un klausījās bibliotekāra stāstus no M. Stārastes grāmatas
„Pasaku ābece”. Noskatījāmies, nodziedājām un izkustējāmies dziesmas
„Joka pēc alfabēts” ritmos. Tika uzdots mājas darbs, apdarināt pārējos
alfabēta burtus un uzrakstīt par tiem, lai varētu sanākt pašu veidota grāmata „Mūsu alfabēts”. Pasākums notika UNESCO LNK tīkla „Stāstu
bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros.

27. februārī uz kārtējo tikšanos bibliotēkā sanāca ļaudis, kuriem patīk
ceļot neklātienē, jo kursīšnieks Viesturs Upenieks dalījās iespaidos par
redzēto, dzirdēto un sajusto Maltā. Uzzinājām par Maltas vēsturi, dabu,
ievērojamākajiem tūrisma objektiem, skatījāmies fotogrāfijas un dažādus informatīvos materiālus.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Starppagastu sporta spēlēs „Dienvidi” zemledus makšķerēšanā 8.
februārī Pampālos piedalījās septiņi kursīšnieki un kopvērtējumā sešu
pagastu konkurencē izcīnīja 5. vietu. Sacensībās piedalījās – Edgars
Gorbunovs (13. vieta), Ivars Bergmanis (14. vieta), Viesturs Upenieks
(19. vieta), Modris Neitāls (20. vieta), Mārtiņš Circenis un Arturs Ozoliņš (28. vieta). Pavisam piedalījās 41 zemledus makšķernieks.
15. februārī starppagastu sporta spēlēs „Dienvidi” florbola sacensībās vīriešiem kursīšnieki izcīnīja 3.vietu.
22. februārī starppagastu sporta spēlēs „Dienvidi” futbola sacensībās
vīriešiem kursīšnieki izcīnīja 2.vietu.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizators Kaspars Circenis
6. februārī Kursīšu Jaunajā zālē pulcējās kinomīļi. Uz lielā ekrāna
tika demonstrēta piedzīvojumu filma, animācija visai ģimenei “Džastins
un drošsirdīgie bruņinieki”. Sirsnīga un piedzīvojumiem bagāta pasaka
par draudzību, drosmi un godu. Kā jau ierasts, aktīvākie kino apmeklētāji bija bērni, par ko ir liels prieks.
8. februārī Kursīšu amatierteātris “Kodols” devās uz Blīdeni, lai
sniegtu viesizrādi Blīdenes kultūras namā. “Kodols” priecēja sanākušos
ar humoristisko uzlecošās saules stāstu “Kanpai taio”. Pēc pasākuma saņēmām daudz labu atsauksmju un komplimentu. Liels paldies aktieriem
un režisorei Sanitai Vītolai.
17. februārī Kursīšu pirmsskolas izglītības iestāde svinēja savu 25.
jubileju! Svinību laikā bērni devās improvizētā ceļojumā, kuru pieturas bija Konfekšu pilsēta, Alfabēta pilsēta, Pasaku pilsēta un Jautrības
pilsēta. Bērni bija sagatavojuši lieliskus priekšnesumus katrā no pilsētiņām, kas priecēja sanākušos viesus. Bērni gan dziedāja, gan spēlēja
instrumentus, gan dejoja. Atgriezdamies mājās no ceļojuma, bērnus jau
gaidīja apsveicēji ar svētku kliņģeri, kūku un citiem saldumiem.
Jau šomēnes, 22. martā, Kursīšu vokālais ansamblis dosies uz Saldu,
kur piedalīsies novada vokālo ansambļu skatē. Par godu šim notikumam
ansambļa meitenēm un vadītājai top tērpi - deviņas tunikas, kas arī turpmāk tiks izmantotas kā vokālā ansambļa “Allegro” skatuves tērpi.
Savukārt, 29. martā Druvā norisināsies Teātra svētki, kur dalību ņems
arī Kursīšu dramatiskais kolektīvs “Kodols”.
Informāciju sagatavoja Kultūras darba organizatore Laima Tiļļa

Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs aicina atsaukties bijušos kultūras / tautas nama vadītājus / kultūras darba organizatorus vai radiniekus, kuri varētu sniegt ziņas par šiem cilvēkiem
Aicinām atsaukties un sniegt ziņas par šādām personām. Vārds, uzvārds
(darbības laiks kultūras amatā Kursīšos)
• Sauserdis Vilis (Kriša d.) (1946.g. decembra 2. puse - 1948.g. septembris)
• Dēze Alfrēds (Kārļa d.) (1948.g. oktobra 2. puse – 1949.g. aprīļa
1.puse)
• Vabolis Emma (Jāņa m.) (1949.g. aprīlis – 1949.g. jūnijs)
• Melnbārdis Roberts (Jāņa d.) (1949.g. jūnijs – 1949.g. oktobris)
• Dēze Laima (Andreja m.) (1949.g. novembris – 1949.g. decembris)
• Bergmane Ausma (Matīsa m.) (1952.g. janvāra 2. puse – 1952.g. septembris)
• Plāce Airita (Žaņa m.) (1952.g. oktobris – 1953.g. oktobris)
• Kronbergs Žanis (Viļa d.) (1953.g. novembris – 1958.g. 15. aprīlis)

• Spēlmanis Visvaldis (Alfrēda d.) (1958.g. 15. aprīlis – 1961.g. 7.
marts)
• Filipsons Imants (Rūdolfa d.) (1961.g. 7. marts – 1961.g. augusts)
• Lagzdiņa Austra (Gustava m.) (1961.g. 1. septembris – 1962.g. janvāris)
• Peterlēvics Kārlis (Friča d.) (1966.g. janvāris – 1966.g. maijs)
• Tiģere Jadviga (Pētera m.) (1966.g. jūnijs – 1966.g. 22. septembris)
• Jurševskis Augusts (Krista d.) (1966.g. 23.septembris – 1966.g. decembris)
• Ventlande Rasma (Arvīda m.) (1967.g. janvāris – 1967.g. februāris)
• Ziemele Ārija (Mārtiņa m.) (1967.g. jūnijs – 1968.g. 11. septembris)
• Šurkus Zaiga (Raimonda m.) (1968.g. 20. septembris – 1970.g. 1.
jūnijs)
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• Tumāvičute (Tumāviča) Genovaite (Alfona m.) (1970.g. septembris–
1973.g. aprīlis)
• Bogdanova Dzintra (Ignata m.) (1973.g. aprīlis – 1973.g. augusts)
• Novikovs Konstantīns (Vlasa d.) (1973.g. augusts – 1974.g. decembris)
• Rubeze Liene (Jāņa m.) (1974.g. decembris – 1975.g. jūnijs)
• Dzene Rita (Viktora m.) (1975.g. oktobris – 1976.g. jūnijs)
• Bergmane Rita (Friča m.) (1976.g. septembris – 1988.g. augusts)
• Griķe Lilija (1988.g. 5. augusts – 1989.g. 1. jūnijs)
• Danbare I.A. (1989.g. jūnijs – 1989.g. jūlijs)
• Ilgavīze I.A. (1989.g. augusts – 1990.g. novembris)
• Vētra L. (1990.g. decembris – 1991.g. marts)
• Lagūns J. (1990.g. aprīlis – līdz 1993.g. februāris)
• Eglīte Gunita (1997.g. 15. janvāris – 1998.g. 1. maijs)
Saraksts iegūts no Latvijas Nacionālā arhīva izziņas.
Ja kādam ir ziņas (kontaktinformācija, radinieki, kas varētu pastāstīt par
personu) par šiem cilvēkiem, būtu vēlama arī fotogrāfija no tā laika,
kad strādājis Kursīšu pagastā. Ir sagatavota personas anketa un darbības
raksturojuma anketa, ko var saņemt bibliotēkā, izsūtīsim arī pēc pieprasījuma, tāpat to var meklēt Kursīšu mājas lapā www.kursisi.lv
Aicinu sniegt informāciju par kultūras procesiem pagastā (kolektīvi, pasākumi, raksti, fotogrāfijas, u.tml.) minēto cilvēku darbības laikos.
Informācija nepieciešama un būs noderīga Kursīšu pagasta novadpētniecības datubāzes veidošanai!
Lūgums sazināties ar Kursīšu bibliotēkas vadītāju Mārtiņu Lagzdonu,
e-pasts: bibl.kursisi@saldus.lv ; tālr. 63846680, adrese: Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV3890
2014. gada 15. martā plkst. 16.00 Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā tiek plānots stāstu pasākums „Mans laiks kultūrā”. Pasākums tiek
rīkots ar mērķi izzināt, apkopot un saglabāt pagasta vēsturei nozīmīgas
liecības, atmiņas un stāstus. Šajā tikšanās reizē aicinu piedalīties kluba
vadītājus / kultūras darba organizatorus.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagastā
Februārī Lutriņu kluba deju kolektīvi čakli strādāja, lai sagatavotos
koncertiem. Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Sprīdīši” organizēja sadancošanu Lutriņu klubā „Sprīdīša ceļojums”, kurā piedalījās Lutriņu
kluba „Sprīdīši”, Lutriņu pamatskolas „Smaidiņi”, Druvas kultūras nama
„Vārpiņas”, Saldus BJC „Sienāzītis”, Skrundas kultūras nama „Jautrais
dancis”. Pasākumu vadīja un rotaļās ar dejotājiem gāja PII „Kāpēcītis”
skolotāja Solveiga Birkenberga.
Jauniešu deju kolektīvs „Vilks” 22. februārī piedalījās divos pasākumos – mēģinājumā, kurā tika apgūta jauna deja „Rūdolfa smaids” un
koncertā Saldus kultūras centrā „Es noaudu zvaigžņu segu”.
„Sprīdīši” piedalījās sadejošanā Druvas kultūras namā 25. februārī,
kur deju skolotāja Aira Nābele ar šo koncertu atzīmēja savu dzīves jubileju.
Informāciju sagatavoja Agrita Pileniece

Pampāļu pagastā
Silts sveiciens visiem februārī dzimušajiem pampāļniekiem! Lai laba
veselība un pavasarīgs noskaņojums sirdī!
8. februārī Pampāļos notika sacensības zemledus makšķerēšanā
sporta spēļu „Dienvidi” ietvaros. Sacensībās piedalījās 45 makšķernieki. Bija arī pampāļnieki. Mūsējie gan netika uzvarētāju godā. Pēc zivju
nosvēršanas par uzvarētājiem tika atzīti nīgrandnieki. Pasākuma noslēgumā makšķernieki cienājās ar zivju zupu.
15. februārī Pampāļu florbola komanda piedalījās Skrundas ziemas
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spēlēs, kur izcīnīja godpilno trešo vietu.
Pampāļu pagasta kultūras namā februārī darbību uzsāka mūzikas
studija, kuru apmeklē bērni no bērnudārza un pirmajām divām skolas
klasītēm. Nodarbības vadīs Iveta Logina. Māmiņas un tēti, Jūsu bērniņi
laipni aicināti piedalīties! Iemācīsies dziedāt, spēlēt dažādus mūzikas
instrumentus, brīvi kustēties, kļūs atraktīvi un sabiedriski.
Februārī Pampāļu folkloras kopas bērni Biruta, Sāra un Mareks piedalījās muzikantu nometnē Saldus JIC „Šķūnis”.
23. februārī Pampāļu folkloras kopa piedalījās Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” skatē, kura notika Blīdenes pagastā.
Pampāļu pagasta bibliotēkā beigusies izstāde „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. Izstāde izraisīja lielu interesi bibliotēkas
apmeklētājos. Secinājums – grāmata, kura nav jāmeklē plauktos ir pieejamāka un rada interesi neatkarīgi no satura.
Bibliotēkā vēl turpinās turnīrs novusā.
Bibliotēkas fonds februārī papildināts ar jaunām grāmatām bērniem
un pieaugušajiem.
11. februārī Pampāļu pagasta bērnudārzs svinēja savu dzimšanas dienu. Svētkos ar dziesmām un rotaļām uzstājās bērnudārza audzēkņi. Pirms
došanās uz zāli katrs svētku dalībnieks saņēma piespraudi – puķi, kuru
vēlāk izmantoja lielās dāvanas dekorēšanai. Svētku reizē visi noskatījās
multiplikācijas filmu par miega rūķiem. Pampāļu skolas kolektīvs uzdāvināja darbmācības stundās gatavotas sniega lāpstas, SIA „Pampāļi”dāvanu karti. Visi mielojās ar svētku kliņģeri. Lielajā dāvanā, kuru visi
kolektīvi attaisīja, bija saldumi.
Pampāļu pamatskolā 29. janvārī notika latviešu tautasdziesmu pēcpusdiena. Pasākumā 1. - 4. klašu skolēni runāja, dziedāja, zīmēja, izdejoja tautasdziesmas. Notika tautas dziesmu maratons – kurš norunās
visvairāk četrrinžu. Uzvarēja Ansis Andersons. Katra klase bija sagatavojusi tautasdziesmas ilustrāciju. Klases dziedāja vairākas tautas dziesmas. 4. klase bija sagatavojusi latviešu tautas deju ar dvieļiem. Noslēgumā bija balvas un rotaļas.
Pasākums „Pie Zīļuka vecmāmiņas” notika 2. februārī, kad tika svinēta M. Stārastes 100 dzimšanas diena. Grāmatu izstāde, stāstījums par
daiļradi un dzīvi. Jubilāres grāmatu prezentācija. Sacensības par ātrāk
saliktajiem vārdiem – „Margaritai Stārastei -100”. Vajadzēja salikt arī
grāmatu nosaukumus un puzles ar M. Stārastes ilustrācijām. Bija vēl
vairāki jautri uzdevumi, un bija arī svētku kliņģeris.
Gluži kā septembrī mēs pieminam Raini, novembrī – Ojāru Vācieti,
tā februāris mums paliks Margaritas Stārastes mēnesis, jo divas nedēļas
pēc 100 jubilejas Latvija atvadījās no mākslinieces.
No decembra līdz martam Pampāļu pamatskolā notika makulatūras
vākšanas konkurss.
No 10. - 14. februārim Pampāļu pamatskolā bija Projektu nedēļa. Nelielās grupās skolotāju vadībā skolēni pētīja fizikas noslēpumus, gatavoja viktorīnas, projektēja zāles noformējumu svētkiem, iestudēja skeču,
kurā satikās dažādu literāro darbu varoņi, rediģēja skolas līdzpārvaldes
dokumentus, vairāk iepazinās ar mūsu pagastu un veidoja savus bukletus, pētīja olimpiskās spēles Sočos, kā arī nodarbojās ar citām aizraujošām lietām. Laiks paskrēja nemanot, īpaši jau 8. klases skolēniem, kas
strādāja pie individuālajiem pētnieciskajiem darbiem.
Projektu nedēļas noslēgumā visas grupas prezentēja savu nedēļas
veikumu un piedalījās „Ābola draugu” salidojumā, rādot priekšnesumus
par āboliem, minot mīklas, veidojot mazus ābolīšus no dzijas. Gaidīsim
gardos ābolīšus atkal rudenī mūsu galdā.
Ar veiksmes vēlējumiem 11. februārī Pampāļos durvis vēra Dienas
centrs. Lai Dienas centrs kļūtu par vietējās sabiedrības aktivitātes veicinošu faktoru, tādus vēlējumus izteica Saldus novada domes, Sociālā
dienesta un Pampāļu pagasta pārvaldes pārstāvji. Pampāļu sociālā darbinieka kabinets un apmeklētāju pieņemšana turpmāk arī notiks centra
telpās, kurš izremontēts un iekārtots bērnudārza „Pumpuriņš” ēkā. Par
palīdzību remonta darbos un telpu labiekārtošanā centra darbinieces
mīļu paldies saka Edgaram Šēniņam un Gitai Jaunsproģei. Centrā būs
divi darbinieki – vadītāja un arī sociālais darbinieks Dace Daugele un
aprūpētāja Inga Melnbārde.

PAGASTOS
Pirmajās centra darbības dienās par apmeklētāju trūkumu nevar sūdzēties. Pārsvarā gan nāk skolas bērni, kuri spēlē spēles un radoši izpaužas Ingas iedvesmoti.
18. februārī tikšanos centra telpās bija ieradušies Pampāļu seniori,
kuri sprieda par tuvākiem un tālākiem plāniem. Tuvākais darbiņš kontaktu nodibināšana ar Skrundas dienas centru, lai dotos uz turieni pēc
pieredzes un ierosmēm.
25. februārī visiem interesentiem bija iespēja piedalīties tematiskā
pēcpusdienā „Uzmini nu!”. Mīklas, mēmais šovs, jautrība, asprātības un
āboli no Dzidras Belsones dārza! Tāda bija pirmā kopā sanākšana.
Telpas ir mājīgas, gaumīgas un siltas. Centra darbinieces sola iesaistīties pasākumos bibliotēkā un kultūras namā. Un tad - kopīgiem spēkiem veidosim draudzīgu un aktīvu vidi Pampāļu pagastā.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Vadakstes pagastā
Februārī dienas centrā ir notikušas dažādas aktivitātes. Katru pirmdienu no 16:00- 18:00 dienas centrā pulcējas bērni uz radošajām nodarbībām. Pieaugušie dienas centrā tikās divas reizes mēnesī - 13. februārī,
lai veidotu glezniņas no auduma un 27. februārī, lai gatavotu kartiņas.
Martā arī darbosimies - 5. martā un 27. martā būs radošās nodarbības
pieaugušajiem, tāpat bērni nāk pirmdienās no 16:00 - 18:00. Skolēnu
brīvlaikā no 17.03.- 21.03. - dienas centrā būs aktivitātes bērniem. Sekojiet līdzi informācijai afišās!
Informāciju sagatavoja Evita Andersone
12. februārī Aivars Lukevics stāstīja un rādīja bildes par piedzīvoto
ceļojumu “Korejas un Ķīnas sajūta skolotājas un dārznieka ceļojumā.
Piedzīvotie dārzu un audumu raksti bildēs, par Ķīnas akmeņiem lielajā
mūrī.” Paldies Lukevica kungam par jauko stāstījumu.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore A. Bleidele
Februārī Vadakstē uzņēmām volejbolistes sporta spēļu ,,Dienvidi”
ietvaros. Piedalījās piecu pagastu komandas, un mūsu meitenes izcīnīja
otro vietu.
8. februārī piedalījāmies zemledus makšķerēšanas sacensībās Pampāļos, izcīnījām 3. vietu. Šajās sacensībās 1. vietu izcīnīja Jānis Tuzis ar
1315 g smagu lomu.
15. februārī mūsu komanda piedalījās sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās florbolā.
22. februārī piedalījāmies sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās minifutbolā.
Martā paredzētas izbraukuma sacensības –
8. martā sporta spēļu ,,Dienvidi”sacensības svaru bumbas celšanā,
15. martā sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensības novusā , un
22. martā piedalīsimies sporta spēļu ,,Dienvidi” noslēguma pasākumā.
29. martā gatavojamies piedalīties L. Edelmaņa piemiņas turnīrā galda tenisā.
Informāciju sagatavoja Ieva Ģērmane

teratūras centra pildspalvas. Izmēģināja arī veiksmi loterijā. Saldumi n
Zaņas pagasta pārvaldes. Jautri un atjautīgi minējām mīklas. Pateicos
visiem dalībniekiem par lasīt prieku un iesaistīšanos šajā projektā.
Informāciju sagatavoja Zaņas bibliotēkas vadītāja S. Hermansone

Zirņu pagastā
Sācies jaunais Zirga gads un Zirņos rosās pašdarbnieki, lai sagatavotos dažādiem pasākumiem, kuri ieplānoti 2014. gadā. Liels izaicinājums
būs tikai šajā sezonā dibinātajai Zirņu folkloras kopai, jo 23. februārī
paredzēta folkloras kopu skate, kura notiks Brocēnu novada Blīdenes
kultūras namā.
18. janvārī Zirņu pagasta zālītē pulcējās ļaudis, lai svinētu Teņa dienu.
Februāris Zirņu pagastā iesākās ar Sveču dienas pasākumu Zirņu bibliotēkā. Pasākumā vaska sveču meistare Iveta Auna pastāstīja par vaska
sveču izgatavošanas procesu, demonstrēja formiņas, kādās tiek izlietas
sveces. Biblitēkas vadītāja Līga Ņikitina un palīdze Zaiga Zusmane stāstīja par sveču krāsām, to nozīmi, par katrai horoskopa zīmei atbilstošo
sveces krāsu, kā arī par ticējumiem, kuri saistās ar sveču dienu. Pasākuma turpinājumā Iveta Auna izdalīja katram dalībniekam vaska loksni, no
tās tika izgatavotas un izrotātas vaska svecītes. Turpinājumā formiņās
tika izlietas arī parafīna sveces, izejmateriālu ieguva ūdens peldē izkausējot līdzi paņemtos sveču galus. Pasākums izvērtās gana satraucošs,
jo sveču kausēšanas procesā nemitīgi nostrādāja ugunsdzēsības signalizācija, bet, neskatoties uz to, pasākuma dalībnieki bija apmierināti ar
izlietajām svecēm.
Tā kā februāris šogad ir necerēti silts, tad sniega trūkuma dēļ izpalika
Meteņu dienas pasākums.
Mēnesis pagāja saspringtā gaisotnē, Zirņu folkloras kopai gatavojoties Lejaskurzemes folkloras kopu skatei Blīdenē. Tā kā folkloras kopa
pastāv tikai no oktobra mēneša, tad daudz darba prasīja repertuāra izvēle un dalībnieku vizuālais noformējums. Folkloras kopas vadītāja Sarma
Ūpe izvēlējās repertuāram zirņu tēmu, kas sasaucas ar apdzīvotās vietas
nosaukumu, kā simboliska dāvana žūrijai tika maisiņš ar pelēkajiem zirņiem, jo pavasaris nav aiz kalniem un kā vēsta ticējums, zirņi jāsēj gada
100. dienā. Savas pirmās ugunskristības Zirņu folkloras kopa izturēja
godam un cer, ka arī turpmāk varēs sava pagasta vārdu iznest tautās.
Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta kultūras darba organizatore
Agrita Rimkus

Zaņas pagastā
Zaņas pagasta bibliotēkā 22. februārī notika klusuma brīdis, veltīts
100 gadniecei, bērnu rakstniecei, ilustratorei Margaritai Stārastei, un
konkurss par viņu, viņas darbību. Šajā pasākumā piedalījās „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieki. Zīmēja zīmējumus pēc viņas izdotām grāmatām.
Tad notika noslēguma pasākums Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai.
Dalībnieki pastāstīja par izlasīto un apmainījās domām. Jauniešiem pirmā vieta grāmatai Joņevs „Jelgava 94”,vecākim Olivera „Pirms es krītu”, mazākiem - Kestnera „Punktiņa un Antons”,
Rozēns Pārsteiguma ballīte Hūbertam. Tika izdalītas LNB Bērnu li-

Zirņu pamatskola iesaistījusies projektā „Zaļais tīkls”, kura mērķis ir
veicināt izpratni par atkritumu šķirošanu.
7. februārī četras 9. klases skolnieces piedalījās praktiskajā seminārā
projekta „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana Saldus
novadā” ietvaros Saldus 1. vidusskolā.
12. februārī vizuālās mākslas un folkloras pulciņa dalībnieki apmeklēja J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, lai piedalītos izglītojošā nodarbībā „Kas notiek muzejā?”
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PAGASTOS
Divi puiši no skolēnu pašpārvaldes piedalījās skolēnu pašpārvalžu
seminārā Cieceres internātpamatskolā, tur apmainījās pieredzē un guva
jaunas idejas turpmākam darbam.
12 skolēni no 6. – 9. klasei piedalījās Ēnu dienā. Tika „ēnotas” šādas
profesijas: ugunsdzēsējs – glābējs, veterinārārsts, pārdevēja, galdnieks,
ārsta palīgs, bankas filiāles vadītāja, pirmsskolas skolotāja, bibliotekāre
un meža iecirkņa vadītājs. Sev interesējošās profesijas skolēni atrada
paši.
13. februārī sporta diena notika Brocēnu ledus hallē, kur skolēni un
arī skolotāji attīstīja savu slidot prasmi un spēlēja hokeju.
17. februārī skolēnu pašpārvalde apbalvoja skaistāko Valentīndienas
kartiņu autorus un skolēnus, kuri Valentīndienā bija saģērbušies sarkanās
drēbēs. Īpašu atzinību saņēma 5. klase, jo bija sarkanākā klase skolā.
24. februārī skolēnu pašpārvalde devās ciemos pie Skrundas Jauniešu centra jauniešiem, lai iepazītos ar viņu darbu un gūtu jaunas idejas.
Pasākumā skolēni iepazinās ar centra darbību, rīkotajām aktivitātēm,
spēlēja spēles un dziedāja karaoke.
Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe

Zvārdes pagastā

Lai arī šogad ziema tāda interesanta bez īpaša sniega baltuma, tomēr
gaismiņu sirdī un darbos vēlamies mēs visi. Ar tādu domu iesākās Sveču
mēnesis, jo lējām dažāda lieluma, faktūras un smaržas sveces. Bet vēlāk
izgatavojām svečturus - apliktus, aptītus, apgleznotus, no ģipša izlietus,
mežģīnēs ievītus un īpaši no sirds!
Diemžēl hokeja turnīru nācās atlikt uz nākamo ziemu, lai nav pa peļķēm jāslidinās, bet tas neatturēja vakarā izbaudīt Februāra balli!
20. februārī Striķu pamatskolas skolēni un skolotāji devās uz Rīgu,
Kongresu namu, kur apmeklēja mūzikas koncertu “Mūzika Tev”, bet 25.
februārī piedalījās Brocēnu teātra dienās.
Sveicienus sūtam visiem februāra gaviļniekiem, bet jo īpaši Lailai ar
mazā Ričarda nākšanu pasaulē! Lai stipra veselība un možs gars!
Informāciju sagatavoja Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore Iveta Ganeviča

SALDUS NOVADA DOME SVEIC MARTA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
No austoša rīta es paņēmu
spēku, un ar to eju cauri visai
dienai.
(L.Allere)
Ezeres pagastā
Agris Jaunsproģis - 50
Edmunds Sūngailis - 50
Rudīte Zēpolde - 50
Aigars Žodziņš - 50
Ziedīte Zaporožana - 65
Imants Zaķis - 65
Irene Stepanoviča - 75
Elmārs Spradzis - 80
Daina Šulca - 80
Ženija Vainovska - 80
Ausma Līdaka - 85
Milda Podziguna - 90
Jaunauces pagastā
Juris Eglītis - 50
Rubas pagasts
Rita Baha - 70
Šķēdes pagastā
Juris Nikolājevs - 50
Silvija Otto - 55
Jānis Ulens - 94
Jaunlutriņu pagastā
Daiga Vītola - 50
Ainārs Edelmanis - 55
Milda Driķe - 75
Vladislavs Lavicevičs - 97
Kursīšu pagastā
Rasma Circene – 80
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Lutriņu pagastā
Tamāra Karašauska – 60
Dzidra Rudzutaka - 60
Juris Grinbergs - 65
Eduards Samsons – 65

Ivars Spuņģis - 65
Vilnis Koškins - 70
Roberts Pelcs - 70
Dzintra Reimane - 75
Aina Sīpola – 75
Alma Upmane – 80
Austra Āboliņa - 93
Nīgrandes pagastā
Agnija Granta - 50
Daiga Sarģele - 50
Lilija Gersone - 55
Anita Malkeviča - 55
Gunta Boicova - 60
Dace Bunkusa - 60
Vitauts Klovs - 60
Ļubova Lorenca - 60
Velta Akačenoka - 65
Māra Ēberliņa - 65
Aivars Flugrāts - 65
Jānis Kaņeps - 70
Aija Putniņa - 70
Novadnieku pagastā
Inta Liepa - 50
Inta Kontrima – 50
Gunta Gile – 55
Mirdza Sleže - 65
Inta Lagzdiņa - 65
Astrīda Cerus - 65
Vilnis Ozols - 65
Elmārs Bite - 65
Andris Briedis – 65
Ērika Jurgenovska – 70
Marta Semjonova - 75
Drosme Jēkabsone – 75
Astrīda Freimane – 75
Erna Bigača – 80
Alfrēds Bigačs – 90
Anete Šteinberga - 96
Pampāļu pagastā
Retnars Buncis – 60
Roberts Bērziņš – 65

Aleksandra Gūtmane – 65
Saldus pagastā
Imants Depša - 50
Gunta Ozolniece - 50
Danute Pahomova - 50
Armands Plācis - 50
Georgijs Škraba - 50
Vita Rēdere - 55
Baiba Rītere - 55
Ojārs Markevics - 60
Inga Abdulajeva - 60
Kārlis Ceimers - 65
Jānis Druvaskalns - 65
Uldis Līcis - 65
Rūdolfs Pūce - 65
Valda Vīndedze - 75
Gaida Stromčinska - 75
Aina Stepena - 75
Vadakstes pagastā
Ērika Kļaviņa – 55
Staņislavs Ruļevics - 65
Violeta Ruļevica - 65
Zaņas pagastā
Jautrīte Ēbere - 60
Antoņina Tevelaviča - 91
Zirņu pagastā
Astrīda Astra Maulica – 70
Ruta Otto - 70
Arta Škutāne - 70
Tālivalds Blumfelds – 75
Ritma Kinstlere – 75
Arturs Upenieks - 75
Kārlis Zavickis - 75
Ausma Ulpe - 80
Zvārdes pagastā
Ziedonis Strautmanis - 60
Vaira Svarena - 75

Saldus pilsētā
Rita Gustiņa – 70
Raitis Hrols - 70
Alīda Kalnakārkle - 70
Andris Karašauskis - 70
Arvīds Kislins - 70
Velta Kupča - 70
Anita Lasmane - 70
Liubov Lokmane - 70
Vilmārs Rūsis - 70
Ilonija Sarmiņa - 70
Mirdza Sproģe - 70
Velta Valdmane - 70
Imants Zaiko - 70
Centa Zvaigzne – 70
Elga Aptēķe – 75
Silvija Baltgalve - 75
Aija Beinaroviča - 75
Zina Blūma - 75
Rita Eihvalde - 75
Velta Grīva - 75
Marija Hausmane - 75
Klaudija Jākobsone - 75
Anna Kazakova - 75
Teodors Kārkliņš - 75
Lidija Laumane - 75
Mirdza Melbikse - 75
Aleksandrina Petrova - 75
Gunārs Siliņš - 75
Lūcija Strazde - 75
Ilona Stūre - 75
Klaudija Sukute - 75
Aija Šneidere - 75
Sarmīte Vāle - 75
Mirdza Vince - 75
Inese Zgirska – 75
Krišs Helvigs – 80
Anna Tīģere – 90
Anastasija Kukule – 91
Viktors Kožemjakins - 96

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

7.03. plkst. 19:00

Koncerts „Varanasi”, Dona akustiskais koncerts

10.03. plkst. 10:00

Multfilma „Madagaskara. Sākums”, ieejas maksa EUR
2,00

19.03. plkst. 19:00

Koncertcikls "Lielo dzintaru gaidot", piedalās flautiste D.
Krenberga un Liepājas Simfoniskais orķestris, biļetes var
iegādāties Saldus kultūras centra kasē, biļešu cena EUR
3,00 un 4,00

3.04. plkst. 19:00

Brīvdabas izrāžu dziesmu kokteilis, biļetes var iegādāties
Biļešu paradīzes kasē un Saldus kultūras centra kasē, biļešu cena EUR 6,00, 7,00 un 8,00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

21.12. – 4.05.

Izstāde par naudu „Muzeja naudas lāde”

Septembris - maijs

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

Līdz 9.03.

Izstāde "Ainavas turpinājums", Gunas Millersones
glezniecība

18.03. plkst. 15:00

J. Rozentāla 148. dzimšanas dienai veltīts pasākums:
• Izstādes „Alvila Rozentāla darbi” atklāšana;
• „J. Rozentāla astroloģiskais portrets” astrologa Mika
Rozentāla stāstījums;
• Koncerts - muzicē „Liepājas trio”
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

14.03.

Celaiņu darināšana kopā ar Inesi Krūmiņu (Celu jostu
aušanas pamatu apgūšana)

21.03.

Lielās dienas danči kopā ar kapelu „Strops”

22.03.

Lielās dienas svinēšana kopā ar folkloras kopu „Medainis”

1.-31.03.

Fotostudijas „S-studija” fotoizstāde „Līdzsvarā”

28.03.

Danči kopā ar kapelu „Strops”

29., 30.03.

Folkloras deju grupas „Dandari” nometne
SALDUS TIRGŪ

8.03.

Tulpju tirgus

29.03.

Māras dienas tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc

kalendāra Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zāles
Atklātais novada čempionāts florbolā Druvas sporta zālē

Sestdienās
9:30

plkst. Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus sporta
kompleksā

7.03.

Dambrete visām vecuma grupām Zirņos

7.03.

Finālsacensības volejbolā - jaunietēm (1994. - 1997.g.dz.)
Druvas vidusskolā

08.03. plkst. 10:00

2014. gada starppagastu sporta spēļu „Dienvidi” svaru
bumbu celšana Zaņā

08.03. plkst. 10:00

„EVE ziemas kauss 2014” autosprintā ceturtais posms
Druvas lidlaukā

Viss mēnesis

Tematiskās literatūras izstādes

Viss mēnesis

Zibenskonkurss: „Kukaiņi mostas…”

Viss mēnesis

Izstāde „Novadnieku kalendārs: marts”

4.03. plkst. 13:00

Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums „Kopā ar
Rikko”

08.03. plkst. 11:00

LJBL 1. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-16V - BJBS
Rīga/Pārdaugava U-16V Saldus sporta kompleksā

6.03. – 14.03.

„Kukaiņi tuvplānā”. Fotogrāfiju izstāde sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju

08.03. plkst. 11:00

LJBL spēle basketbolā jaunietēm Saldus U-15S - BBJBS
Rīga/TTP 1 U-15S Saldus sporta kompleksā

6. – 28.03.

„Sievietes fotomirklis”. Latvijas Nacionālās bibliotēkas
ceļojošā fotoizstāde

08.03. plkst. 12:30

LJBL 1.divīzijas spēle basketbolā Saldus U-17V - BJBS
Rīga/Pārdaugava U-17V Saldus sporta kompleksā

15.03. plkst. 14:00

„Lasi, vērtē, diskutē”, tikšanās ar psiholoģi Kristīni
Maku. Vecāku žūrijas noslēguma pasākums

08.03. plkst. 12:30

LJBL spēle basketbolā jaunietēm Saldus U-19S - BJBS
Rīga/TTP 1 U-19S Saldus sporta kompleksā

19.- 20.03.

ESIP konkurss „iESkaties”. Dalība uz vietas bibliotēkā
vai izmantojot bibliotēkas mājas lapas http://biblioteka.
saldus.lv sadaļu ESIP

08.03. plkst. 14:00

LJBL spēle basketbolā jaunietēm Saldus 2 U-15S - BBJBS Rīga/TTP 1 U-15S Saldus sporta kompleksā

24.03. plkst. 14:00

Literāra pēcpusdiena „Nākošpavasar”. Tikšanās ar rakstnieci un dramaturģi Leldi Stumbri

08.03. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK "Saldus"- BK Jēkabpils Saldus sporta kompleksā

24.- 29.03.

E – prasmju nedēļa 2014

14.03.

Volejbola zonu sacensības 1998. (97.) - 99. g. dz.

28., 29.03.

Jauno grāmatu dienas

15.03. plkst. 11:00

LJBL 2. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-14V - Bauska U-14V Saldus sporta kompleksā

Līdz 31.03.

Vicinsku dzimta Saldū

plkst. 12:30

Saldus U-15V - Bauska U-15V

Līdz 30.03.

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

plkst. 14:00

Saldus U-19V - Bauska U-19

16.03. plkst. 10:00

2014. gada starppagastu sporta spēļu „Dienvidi” sacensības novusā Ezerē

KAPELLERU NAMĀ

Pirmd., ceturtd.

Kustību vingrošana

16.03. plkst. 11:00

LJBL 2. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-14V - BJSS
Rīga/Rīdzene 2 U-14V Saldus sporta kompleksā

Otrd. plkst. 17:30

Radošo dāmu vakari, tel.: 28672497 (Inguna)

plkst. 12:30

Saldus U-15V - BJBS Rīga/Rīdzene 2 U-15V

Trešd. plkst. 11:30

Kapelleru nama Knēveļu skolas nodarbība – gaidīsim lielos knēveļus (1 – 2 gadus vecus), dalības maksa € 3

plkst. 14:00

Saldus U-19V - BJBS Rīga/Rīdzene 2 U-19V

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

17.03. plkst. 11:00

LJBL 2. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-14V - Liepāja U-14V Saldus sporta kompleksā

Ceturtd. plkst.
11:00

Kapelleru nama Knēveļu skolas nodarbība - gaidīsim
mazos knēveļus (8 mēn. – 12 mēn.), dalības maksa € 3

plkst. 12:30

Saldus U-15V - Liepāja U-15V

Sestd. plkst. 10:00

Adīšanas nodarbības - mēneša tēma - patentadījumi

plkst. 14:00

Saldus U-19V - Liepāja 2 U-19V

Vienu reizi nedēļā

Aušanas nodarbības, iepriekš pieteikties

plkst. 15:30

Saldus U-14V - Liepāja 2 U-14V

Visu laiku

Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde

23.03. plkst. 12:30

LJBL 2. divīzijas spēle basketbolā Saldus U-15V - Kandava 2 U-15V Saldus sporta kompleksā

Visu laiku

Radošās darbnīcas tūristu grupām (pēc pieprasījuma)

plkst. 14:00

Saldus U-19V - Kandava U-19V

7.03.

Kurzemes tautskolas pasākumu cikla „Gaismas virzienā”
lekcijas „Cilvēks kā veselums pasaulē kā veselumā”

28.03.

Finālsacensības volejbolā 1998. (97.) - 99. g. dz. Saldus
sporta kompleksā
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PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ

8.03. plkst. 16:00

Svinīgs pasākums „Es durvīs iestājos un skatos, vai ir
visi…” - SVMM Ceļojošā izstāde „Saldus Sadraudzīgās
biedrības ēkas vēsture”
RUBAS PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

8.03. plkst. 22:00

Balle, spēlēs grupa „Prieka ieleja” Kalnu kultūras nama
bārā

12.03. plkst. 17:00

Pasākums „Vai gribi dejot?” Kalnu kultūras nama disko
zālē

08.03. plkst. 13:00

Lielā lasīšana Rubas bibliotēkā

15.03. plkst. 13:00

15.03. plkst. 20:00

Slēgtais vakars „Zemnieku balle” Līkupēnu klubā, spēlē
grupa „Lauku Muzikanti”, iepriekšēja pieteikšanās

5. pārnovadu senioru saiets "Mēs tikāmies martā" Kalnu
kultūras nama disko zālē

20.03.

D.E.M.O. 10 gadu jubileja jauniešu klubiņa telpās

18.03. plkst. 12:00

Pasākums bērniem „Cik mīkliņu galviņā, tik konfekšu
tarbiņā” Rubas bibliotēkā

22.03. plkst. 19:00

Sporta spēļu „Dienvidi” noslēguma pasākums Kalnu
kultūras namā

20.03. plkst. 12:00

Praktiskas nodarbības Rubas bibliotēkā

29.03.

21.03. plkst. 20:00

Rubas amatierteātra pirmizrāde A. Niedzviedzis „Dūdene zina” Rubas tautas namā

Nodibinājuma „Cemex iespēju fonds” Skatuves kultūras
skolas 4. pasākums – „Aktiermeistarība un grimēšanās”
Kalnu Kultūras namā; organizē biedrība „Durvis uz radīšanu” sadarbībā ar VPDK „Druva”

25.03. plkst. 16:00

Atmiņu pēcpusdiena „Es atnākšu vēlreiz” Rubas tautas
namā

08.03. plkst. 22:00

Pampāļu kultūras namā atpūtas vakars „Ar domu par
sievietēm”

Optikas salona redzes pārbaude Šķēdes iedzīvotājiem
Dienas centrā. Pārbaudes laikā iegādājoties brilles, optometrista vizīte bez maksas, savukārt redzes pārbaude
nepasūtot brilles 10 EUR. Vizīti pieteikt līdz 20. martam,
zvanot 65035635

10.03. - 14.03.

Pampāļu dienas centrā stikla apgleznošana un tematiska
pēcpusdiena „Cepu, cepu kukulīti…”

17.03. - 21.03.

Pampāļu dienas centrā „Pavasara gaidīšanas svētki”

15.03. plkst. 12:00

Pampāļu kultūras namā kino seanss bērniem

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Šķēdē
represēto piemiņas vietā

25.03. plkst. 17:00

Svētbrīdis represēto pampāļnieku piemiņai

Martā

Pampāļu bibliotēkā noslēguma pasākums novusa turnīra
dalībniekiem

Martā

Pampāļu bibliotēkā izstāde „Saldus 95 gadu gredzenos”

ŠĶĒDES PAGASTĀ
21.03.

25.03. plkst. 12:00

EZERES PAGASTĀ
8.03. plkst. 18:00

PAMPĀĻU PAGASTĀ

Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts koncerts "Sieviete– dieviete, vīrietis - velns. Vīrietis bez sievietes - maziņš un melns" Ezeres kultūras namā, plkst. 21:00 - balle

15.03. plkst. 9:30

Sporta spēļu "Dienvidi" sacensības novusā Ezeres kultūras namā

25.03. plkst. 10:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie Ezeres
kultūras nama
KURSĪŠU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

8.03. plkst. 17:00

3. senioru deju kopu festivāls „Klabdancis” Druvas kultūras namā, piedalās Latvijas deju kopas

29.03. plkst. 18:30

Saldus novada Teātra svētki

8.03. plkst. 20:00

Sieviešu dienai veltīts koncerts un balle Vadakstes tautas
namā

VADAKSTES PAGASTĀ

Visu martu

Literatūras izstādes veltītas rakstniekiem jubilāriem, noteiktiem tematiem un aktualitātēm Kursīšu bibliotēkā

24.03.

Līdz 31.03

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Vīrieša
skats: vīrietis senajās fotogrāfijās” Kursīšu bibliotēkā

Viktorīna skolēniem „Esmu dabas draugs” Vadakstes
bibliotēkā

25.03.

Radošās darbnīcas skolēniem Vadakstes bibliotēkā

08.03. plkst. 19:00

Sociāli muzikāls šovs “Pacietā dzīve” Kursīšu Jaunajā
zālē. Piedalās Kursīšu amatierteātris “Kodols”

26.03.

Galda spēļu pēcpusdiena skolēniem Vadakstes bibliotēkā

15.03. plkst. 19:00

Vārmes amatierteātris ar V. Pumpures lugu „Kaimiņbūšana” Kursīšu Jaunajā zālē, ieeja par ziedojumiem
LUTRIŅU PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

14.03., 28.03. plkst.
18:00

Zaņas pagasta Dienas centrā turpinās nodarbības bērniem un jauniešiem projekta „Teātra meistarklases bērniem” ietvaros, projektu finansē „Otrā Elpa”

23.03. plkst. 11:00

Lielās dienas pasākums ar Zirņu folkloras kopu; lūgums
ņemt līdzi olas krāsošanai, pasākuma norises vieta vēl
tiks precizēta

8.03. plkst. 11:00

Galda spēļu turnīrs „Dubults neplīst” Striķu kultūras
namā

8.03. plkst. 20:00

Danskovītes luga „Antons un Anna” Šķēdes Dailas teātra izpildījumā, režisore Daila Medne, Striķu kultūras
namā

Katru darba dienu Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
14:00 – 17:00
Katru trešdienu

„Kadiķīša” atbalsta grupas nodarbības vecākiem „Kā
izprast sava bērna uzvedību” sociālā dzīvojamā mājā
„Rūķītis” un Lutriņu klubā

7.03. plkst. 11:00

„Dēļ jums daiļās dāmas” Lutriņu un Jaunlutriņu senioru
sadraudzības pasākums sociālā dzīvojamā mājā „Rūķīši”

ZIRŅU PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

7.03. plkst. 19:00

Koncertprogramma „Sieviete – tu skaistākā no puķēm”–
Uģis Jēkabsons, Aigars Danenbergsons un draugi Lutriņu klubā

17.03. – 21.03.

Nedēļa bez datora Lutriņu bibliotēkā

18.03. plkst 13:00

Pasākums "Grāmata, ko tu man pastāstīsi" Lutriņu bibliotēkā

15.03. plkst. 14:00

Radošā pēcpusdiena bērniem un vecākiem „Pavasaris”
Striķu kultūras nama 2. stāvā

20.03. plkst 14:00

Saldus muzeja nodarbība "Naudas laiki Latvijā"

25.03. plkst. 14:00

22.03. plkst. 19:00

„Lutriņu Ziņģe 2014” Lutriņu klubā

Komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas brīdis
pie Striķu muižas

25.03. plkst. 17:00

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums Represēto piemiņas vietā
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