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Šajā numurā:
Domes sēdes

Saistošie noteikumi

Projektu aktualitātes

Pasākumu kalendārs

> 2. - 3. lpp.

> 4. - 7. lpp.

> 10. - 13. lpp.

> 14. - 16. lpp.

Saldus novadā mainās vadība
• Elmārs Kalniņš (“Latvijas Reģionu
Apvienība”),
• Didzis Konuševskis (“Vienotība”),
• Juris Levics (“Latvijas Reģionu
Apvienība”),
• Māris Mednis (“Latvijas Zemnieku
savienība”),
• Ramona Petraviča (“KPV LV”),
• Indra Rassa (“Latvijas Reģionu
Apvienība”),
• Andris Saulītis, (“Jaunā konservatīvā
partija”),

Saldus novada domes priekšsēdētājs
Reinis Doniņš

Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts

20. jūnijā vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs sasauca jaunievēlētās
domes pirmo sēdi, kurā tika vēlēts
Saldus novada domes priekšsēdētājs.

(Latvijas Zaļā partija) un Indra
Rassa (Latvijas Reģionu Apvienība).
Ar balsu pārsvaru Saldus novada
domes priekšsēdētāja vietnieka amatā
ievēlēja Māri Zustu.

Domes sēdē tika balsots par trijiem
priekšsēdētāja amata kandidātiem –
Reini Doniņu (Latvijas Zemnieku
savienība), iepriekšējo Saldus novada
domes priekšsēdētāju Indru Rassu
(Latvijas Reģionu Apvienība) un Ilzi
Kļavu (Latvijas Zemnieku savienība).
Ar 10 balsīm PAR priekšsēdētāja
amatā tika ievēlēts Reinis Doniņš.
Indra Rassa saņēma piecas balsis PAR,
bet Ilze Kļava – divas balsis PAR.

Saldus novada domē ievēlēti:
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
(“Latvijas Zemnieku savienība”),
priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts
(“Latvijas Zaļā partija”),
deputāti:
• Natālija Balode (“Jaunā konservatīvā
partija”),

• Gatis Baumanis (“Latvijas ZemTās pašas dienas laikā tika sasaukta nieku savienība”),
ārkārtas domes sēde, kurā tika vēlēts • Sergejs Beļkevičs (“Latvijas Reģionu
Saldus novada domes priekšsēdētāja Apvienība”),
vietnieks. Priekšsēdētāja vietnieka • Aidis Herings (“Latvijas Sociāl
amatam tika izvirzīti – Māris Zusts demokrātiskā strādnieku partija”),

• Roberts Sipenieks (“Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”),
• Inta Vanaga (“Latvijas Zaļā partija”),
• Vineta Vovere (“Latvijas Zaļā partija”),
• Raivis Zīrups (“Latvijas Zemnieku
savienība”).
Sākot ar 17. jūliju iedzīvotājiem būs
iespēja ik nedēļu konkrētos laikos tikties ar Saldus novada vadību klātienē
un uzdot sev interesējošos jautājumus.
Domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
apmeklētājus pieņems 1. kabinetā:
•pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
•ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Māris Zusts apmeklētājus pieņems
15. kabinetā:
•pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
•trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Laipni gaidīti Saldus novada
pašvaldībā! ●

DOMES SĒDES
Notika četras ārkārtas domes sēdes
20. jūnijā tika sasaukta ārkārtas
domes sēde, tika skatīti divi
lēmumprojekti:
1. Saldus novada domes priekš
sēdētāja vietnieka vēlēšanas.
2. Par Saldus novada domes pastāvīgo
komiteju izveidošanu un komiteju
skaitliskā sastāva noteikšanu.
Ar 10 balsīm PAR Saldus novada
domes priekšsēdētāja vietnieka amatā
ievēlēja Māri Zustu un tika izveidotas
šādas deputātu patstāvīgās komitejas:
• Finanšu komiteja 9 cilvēku sastāvā;
• Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja 7 cilvēku
sastāvā;
• Teritoriālā
sastāvā.

komitejā

7

cilvēku

21. jūnija rītā notika vēl viena
Saldus novada domes ārkārtas sēde,
kurā tika skatīts viens lēmumprojekts
par deputātes Ilzes Kļavas pilnvaru
izbeigšanu pirms termiņa.
Deputāti pieņēma lēmumu par Ilzes
Kļavas mandāta nolikšanu.
Saldus novada domes ārkārtas
sēdē 28. jūnijā tika skatīti 13
lēmumprojekti, tostarp tika ievēlēti
domes pastāvīgo komiteju locekļi,
kā arī izveidotas domes komisijas un
konsultatīvās padomes.
Pēc deputātes Ilzes Kļavas mandāta
nolikšanas, darbu Saldus novada domē
sāka deputāts Ravis Zīrups (“Latvijas
Zemnieku savienība”).
Tika apstiprināta Saldus novada
domes Finanšu komiteja šādā sastāvā:
Reinis Doniņš, Ramona Petraviča, Aidis Herings, Māris Zusts, Inta Vanaga,
Raivis Zīrups, Indra Rassa, Sergejs
Beļkevičs un Didzis Konuševskis.
Tika apstiprināta Saldus novada

2

domes Teritoriālā komiteja šādā
sastāvā: Māris Zusts, Aidis Herings,
Andris Saulītis, Viktors Drukovskis,
Raivis Zīrups, Juris Levics un Indra
Rassa.
Tika apstiprināts Saldus novada
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sastāvs: Natālija
Balode, Roberts Sipenieks, Vineta
Vovere, Inta Vanaga, Gatis Baumanis, Elmārs Kalniņš un Didzis
Konuševskis.
Izveidotas šādas Saldus novada
domes komisijas un noteikts to skaitliskais sastāvs:
• vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā;
• budžeta un ekonomikas komisija 7
locekļu sastāvā;
• iepirkumu
sastāvā;

komisija

7

locekļu

• pašvaldības mantas atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas
komisija 7 locekļu sastāvā;
• mājokļu un sociālo jautājumu
komisija 7 locekļu sastāvā;
• attīstības un vides aizsardzības
komisija 7 locekļu sastāvā;
• transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas
komisija 7 locekļu sastāvā;
• izglītības un jaunatnes lietu komisija 7 locekļu sastāvā;
• kultūras, sporta un tūrisma komisija
7 locekļu sastāvā;
• administratīvā komisija 7 locekļu
sastāvā;
• administratīvo aktu strīdu izska
tīšanas komisija 5 locekļu sastāvā;
• Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldību apvienotā civilās
aizsardzības komisija 11 locekļu
sastāvā;
• pedagoģiski medicīniskā komisija

7 locekļu sastāvā;
• komisija darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības partneriem 7 locekļu sastāvā;
• starpinstitūciju sadarbības komisija
sociālajam riskam pakļauto bērnu
un jauniešu atbalstam 5 locekļu
sastāvā;
• lauksaimniecības zemes darījumu
izvērtēšanas komisija 7 locekļu
sastāvā;
• medību koordinācijas komisija 7
locekļu sastāvā.
Izveidotas šādas Saldus novada
domes konsultatīvās padomes ar
padomdevēju tiesībām:
• jaunatnes lietu konsultatīvā padome;
• uzņēmēju konsultatīvā padome;
• garīgo lietu konsultatīvā padome;
• sabiedrības konsultatīvā padome;
• novada līdzsvarotas attīstības
konsultatīvā padome 15 locekļu
sastāvā.
Par SIA “Saldus komunālserviss”
valdes priekšsēdētāju ievēlēja līdz
šinējo valdes locekli Jāni Blūmu.
Apstiprināja noteikumus “Saldus
novada pašvaldības kapitālsabiedrību
valdes locekļu nominēšanas kārtība”.
Piešķīra SIA “Festivāls Saldus
Saule” papildus finansējumu 1700
eiro rokfestivāla “Saldus Saule”
organizēšanai, izdevumus sedzot no
neparedzētiem gadījumiem plāno
tajiem finanšu līdzekļiem 2017. gada
budžetā.
Veica grozījumus 2017. gada 27.
aprīļa Saldus novada domes sēdes
lēmumā “Par ilgtermiņa kredīta
ņemšanu Saldus pamatskolas ēkas
būvprojekta izstrādei projekta “Saldus
novada pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”

DOMES SĒDES
ietvaros”, izsakot to šādā redakcijā:
“Ņemt ilgtermiņa kredītu būvprojekta
izstrādei skolas ēkas būvniecībai,
Lielā iela 31/35 un demontāžas projekta izstrādei Eiropas reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēta SAM
8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekta Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana ietvaros (..) līdz 115 000
eiro līdz 5 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gada
martu, no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai
no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem,
kas tiks izlietots: 92 000 eiro 2017.
gadā un 23 000 eiro 2018. gadā.”
Nolēma
iesniegt
projekta “Viesizrādes Saldus novadā
2017./2018. gadā” iesniegumu Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķdotācijas
konkursam “Viesizrādes Latvijā”.
Apstiprināja
Saldus
novada
attīstības programmas 2013.-2020.
gadam Investīciju plāna precizējumus,
kā arī apstiprināja investīciju plāna
pielikuma Nr. 2 (SAM 5.6.2.)
precizējumus.
Apstiprināja četru pašvaldības
nekustamā īpašuma izsoļu rezultātus.
Lēma izbeigt Saldus novada
deputāta Viktora Drukovska pilnvaras
pirms termiņa, pamatojoties uz viņa
personisko rakstveida iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu.
7. jūlijā notika Saldus novada
domes ārkārtas sēde, kurā tik skatīti
20 lēmumprojekti.
Pēc deputāta Viktora Drukovska
mandāta nolikšanas, darbu Saldus novada domē sāka deputāts Māris Mednis (“Latvijas Zemnieku savienība”).
Atlika lēmumprojektu “Par grozī
jumiem Saldus vidusskolas nolikumā”
un novirzīja to izskatīšanai Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu

komitejā, jo tuvākajā laikā paredzēti
apstiprināšanai MK noteikumi par
izmaiņām izglītības iestāžu darba
organizācijā.
Apstiprināja trīs pašvaldības nekus
tamo īpašumu izsoļu rezultātus.
Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju Skrundas ielā 5B un Lielajā ielā
20 pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašnieku biedrībām “Skrundas 5b”
un Lielā 20”.
Veica grozījumus 2017. gada 27.
aprīļa Saldus novada domes sēdes
lēmumā “Par ilgtermiņa kredīta
ņemšanu Saldus novada pašvaldības
Cieceres internātpamatskolas ēkas
būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” ietvaros”.
Veica grozījumus Saldus novada
domes 2016. gada 24. novembra sēdes
lēmumā “Par projekta “Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
pašvaldības autoceļa “Gaļas kom
bināts-Straumēni” teritorijā”.
Sakarā ar to, ka Saldus novada dome
veic organizatoriskus grozījumus
domes struktūrā un pašvaldības
pārvaldē, tika pieņemti lēmumi:
1. par grozījumiem Saldus novada
domes 2013. gada 11. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 22 “Saldus novada
pašvaldības nolikums”.

Pieņēma lēmumu 2017. gada 4
augustā atbrīvot no Saldus sporta
skolas direktora amata Guntaru
Kikuču. Lēmums pieņemts, balstoties
uz Guntara Kikuča personīgo iesnie
gumu, ar lūgumu atbrīvot viņu no
Saldus sporta skolas direktora amata
un orientēšanās sporta trenera darba
pienākumiem ar 2017. gada augusta
mēnesi ģimenes apstākļu dēļ un sakarā
ar dzīvesvietas maiņu.
Piešķīra Apvienotajai Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastu pārvaldei papildus finansējumu 8124.00 eiro apmērā
Jaunlutriņu pamatskolas 1. stāva
gaiteņa remontam, izdevumus sedzot
no
neparedzētiem
gadījumiem
plānotajiem finanšu līdzekļiem 2017.
gada budžetā.
Veica grozījumus Saldus novada
domes Teritoriālās komitejas locekļu
sastāvā, ievēlot tajā domes deputātu
Māri Medni.
Izvirzīja Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības padomes kopsapulcei apstiprināšanai padomes sastāvā
Saldus novada domes priekšsēdētāju
Reini Doniņu. Dalībai Kurzemes
plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs. Saldus novada domes
priekšsēdētāja Reiņa Doniņa prom
būtnes laikā, aizvietotāja statusā ar
balsstiesībām izvirzīja Saldus novada
domes priekšsēdētāja vietnieku Māri
Zustu.

Atļāva Reinim Doniņam savienot
Saldus novada domes priekšsēdētāja
amatu ar Kurzemes plānošanas
reģiona attīstības padomes locekļa
3. par budžeta iestādes “Saldus amatu.
novada
pašvaldība”
nolikuma
Atļāva Mārim Zustam savienot Salapstiprināšanu.
dus novada domes priekšsēdētāja vietSakarā ar savstarpēju vienošanos par nieka amatu ar Kurzemes plānošanas
darba tiesisko attiecību pārtraukšanu, reģiona attīstības padomes locekļa
pieņēma lēmumu atbrīvot Saldus amatu.
novada pašvaldības izpilddirektoru
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
Pēteri DUBRU no amata. Izpild
direktora pienākumus Pēteris Dubra lēmumi pieejami šeit: http://www.
saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/
veiks līdz 2017. gada 16. augustam.
domes-lemumi/domes-lemumi2/. ●
2. par Saldus novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieka amata vietas
likvidāciju.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9

9. Citā pašvaldībā deklarētie Bērni tiek uzņemti Izglītības
iestādes rindā VIIS sadaļā Rinda, Cita pašvaldība.

Par bērnu reģistrēšanas,
uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs

10. Bērnu ar speciālām vajadzībām un Pedagoģiski
medicīniskās komisijas lēmumu uzņem Saldus novada
pašvaldības speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē un
Izglītības iestādēs, kurās īsteno speciālās izglītības pirmsskolas programmas.

Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 27. aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 3.§).

11. Piesakot Bērnu rindā, Vecāki iesniedz reģistrācijas
pieteikumu (2. pielikums) un uzrāda bērna dzimšanas
apliecības oriģinālu.

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2017. gada 7. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols
Nr. 6, 3.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo
daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma
bērna (turpmāk – Bērns) reģistrēšanas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Saldus novada pašvaldības pirms
skolas izglītības iestādēs (turpmāk – Izglītības iestāde).
2. Pirmsskolas izglītības programmu Bērns apgūst no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.
3. Vecumu, no kura Bērns tiek uzņemts pirmsskolas
izglītības programmas apguvei, nosaka Izglītības iestādes
nolikumā.
II. Pieteikumu reģistrācijas un Bērnu uzņemšanas
kārtība Izglītības iestādē
4. Bērnu uz vietu Izglītības iestādē var pieteikt vecāki,
vecāku pilnvarota persona, bāriņtiesas iecelts aizbildnis,
bāriņtiesa, bērnunama direktors (turpmāk – Vecāki).
5. Dokumentu noformēšanu Izglītības iestādē veic
Izglītības iestādes vadītājs vai ar Izglītības iestādes vadītāja
rīkojumu apstiprināta pilnvarota persona (turpmāk –
Iestādes vadītājs).
6. Pieteikumu uzskaiti par Bērna uzņemšanu veido katra
Izglītības iestāde, reģistrējot Bērnu Valsts izglītības
informācijas sistēmas datu bāzē (turpmāk – VIIS) un Bērnu
rindas reģistrācijas žurnālā, ja žurnāls ir Izglītības iestādes
lietu nomenklatūrā (1. pielikums).
7. Pieteikšana reģistrācijai Izglītības iestādē notiek visu
kalendāro gadu no Bērna dzimšanas reģistrēšanas brīža
līdz obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei.
8. Saldus novada administratīvajā teritorijā deklarētie Bērni
tiek uzņemti Izglītības iestādes rindā VIIS sadaļā Rinda.
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12. Vecākiem ir tiesības reģistrēt Bērnu ne vairāk kā divās
Izglītības iestādēs. Vecāki, reģistrējot Bērnu rindā, adresē
iesniegumu izvēlētās Izglītības iestādes vadītājam un
iesniegumā norāda otru vēlamo Izglītības iestādi.
13. Vecāki iesniegumā norāda vēlamo mācību gadu, kad
Bērnam nepieciešama vieta Izglītības iestādē.
14. Iestādes vadītājas pienākumi:
14.1. pārbaudīt Bērna datus un apstiprināt iesnieguma
saņemšanu ar parakstu un datumu;
14.2 atdot Vecākiem iesnieguma kopiju ar atzīmi par
pieteikuma reģistrēšanu (datums, reģistrācijas numurs)
Izglītības iestādē, kā pierādījuma dokumentu par Bērna
reģistrēšanas datumu rindā uz vietu Izglītības iestādē;
14.3. pieteikumu reģistrēt VIIS sadaļā Rinda, iesnieguma saņemšanas kārtībā.
15. Iestādes vadītājs papildus informāciju par Izglītības
iestādes VIIS esošiem Bērniem un brīvajām vietām
Izglītības iestādē iesniedz Saldus novada pašvaldībā pēc
nepieciešamības.
16. Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina
Bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības
mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Izglītība. Informāciju
aktualizē katra mēneša pēdējā darba dienā.
17. Informāciju par VIIS rindas apkopojumu var saņemt pie
Iestādes vadītāja vai Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes pirmsskolas izglītības speciālista (turpmāk –
Speciālists). Pēc Vecāku pieprasījuma Iestādes vadītāja vai
Speciālista pienākums ir iepazīstināt Vecākus ar konkrētā
Bērna vietu rindā, ievērojot citu reģistrācijas rindā esošu
Bērnu personu datu aizsardzības nosacījumus.
18. Par reģistrācijas pieteikumu atsaukumu vai informācijas
izmaiņām Vecāks rakstiski informē, nosūtot elektroniski
e-pastu vai ierodoties Izglītības iestādē. Iestādes vadītājs
trīs dienu laikā anulē reģistrācijas pieteikumu vai izdara
informācijas izmaiņas VIIS.
19. Izglītības iestādēs grupu komplektēšana notiek katru

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
gadu no 2. maija līdz 25. augustam un to veic Iestādes
vadītājs.

26.1. iesniegumu par Bērna uzņemšanu Izglītības
iestādē;

20. Mācību gada laikā līdz nākamā mācību gada grupu
komplektācijai, bērnu var uzņemt Iestādē, ja Iestādē ir
brīva vieta.

26.2. noslēgtu līgumu ar Iestādes vadītāju par Bērna
ēdināšanas maksu.

21. Iestādes vadītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc vietas
atbrīvošanās Izglītības iestādē, piedāvā vietu nākamajam
bērnam no rindas.
22. Piešķirot Bērnam Izglītības iestādē vietu, tiek ievērota
Vecāku norādītā informācija par vēlamajām Izglītības
iestādēm. Ja nav iespējams nodrošināt Bērnu ar vēlamo
vietu, Speciālists sniedz vecākiem informāciju par brīvajām
vietām citās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās
Izglītības iestādēs.
23. Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Izglītības
iestādē, kas pieteikumā nebija norādīta kā vēlamā, Bērnam
tiek saglabāta vieta VIIS reģistrā, atbilstoši iesnieguma
reģistrācijas datumam.
24. Iestādes vadītājs ir tiesīgs ārpus rindas uzņemt:
24.1. Izglītības iestādes darbinieku Bērnu uz darbinieku
darba tiesisko attiecību laiku;

27. Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, pamatojoties uz
Vecāku iesniegumu, noformē ar Iestādes vadītāja rīkojumu.
28. Iestādes vadītājs veic ierakstu VIIS.
29. Ja Vecāki mēneša laikā neierodas Izglītības iestādē, lai
nokārtotu Bērna uzņemšanas dokumentus vai uzrakstītu
iesniegumu par rindas saglabāšanu, Bērnam vieta netiek
saglabāta.
30. Vietu Izglītības iestādē saglabā šādos gadījumos:
30.1. Bērna slimības vai karantīnas laikā;
30.2. vasarā neatkarīgi no Vecāku atvaļinājuma;
30.3. ja Bērns atrodas speciālā Izglītības iestādē un ir
saņemts Vecāku iesniegums par vietas saglabāšanu;
30.4. laika posmā, kas nav garāks par vienu kalendāro
gadu, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu vai ģimenes
ārsta atzinumu:

24.2. Bērnu, kura vecākiem normatīvajos aktos sociālās
garantijas noteikusi valsts;

31. Uz laiku, kas nepārsniedz 30.4. apakšpunktā norādīto,
Iestādes vadītājs ir tiesīgs piedāvāt vietu un uzņemt
Izglītības iestādē nākošo Bērnu no rindas.

24.3. Bērnu, kura vecāki kā kvalificēti speciālisti
nodarbināti pašvaldības attīstības programmā norādītājās
attīstāmajās nozarēs, tautsaimniecības attīstāmajās
jomās;

III. Bērnu atskaitīšana no Izglītības iestādes un
Iestādes vadītāja izdotā lēmuma apstrīdēšanas kārtība

24.4. Bērnu, kura vecāki kā speciālisti nodrošina ar valsts
vai pašvaldības funkciju saistītu pārvaldes uzdevumu izpildi;
24.5. Bērnu, kuram ar pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu speciālās programmas apguves
nepieciešamība mainīta uz vispārējās programmas
apguvi;
24.6. Bērnu bāreni un bez vecāku gādības palikušo Bērnu,
kā arī Bērnu ar pašvaldības Sociālā dienestaizvērtējumu
un atzinumu par īpašiem ģimenes apstākļiem;
24.7. Bērnu, kura brālis vai māsa apmeklē konkrēto
Izglītības iestādi, ja Bērns tiek reģistrēts rindā 3 (trīs)
mēnešu laikā pēc dzimšanas.
25. Iestādes vadītājs, saskaņā ar 11. punktu, informē
Vecākus par Bērna uzņemšanu Izglītības iestādē un
termiņu, kādā iesniedzami dokumenti.
26. Vecāku pienākums ir pēc Iestādes vadītāja pieprasījuma
mēneša laikā iesniegt Izglītības iestādē sekojošus dokumentus:

32. Bērnu no Izglītības iestādes atskaita, pamatojoties
uz Vecāka iesniegumu, kas adresēts Izglītības iestādes
vadītājam.
33. Iestādes vadītājam ir tiesības atskaitīt Bērnu no Izglītības
iestādes, ja Bērns neattaisnoti neapmeklē Izglītības iestādi
ilgāk par vienu mēnesi pēc kārtas un Vecāki par to nav
brīdinājuši Iestādes vadītāju vai grupas skolotāju, izņemot
obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguves vecumu
sasniegušos Bērnus.
34. Ja Vecāki vēlas pārtraukt Bērna pirmsskolas izglītības
programmas apguvi Izglītības iestādē, ne vēlāk kā vienu
nedēļu iepriekš rakstiski informē Iestādes vadītāju un
norēķinās pēc Izglītības iestādē sagatavotā aprēķina par
Bērna ēdināšanu.
35. Par Bērna atskaitīšanu Vadītājs izdod rīkojumu un
vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS.
36. Iestādes vadītāja izdotos lēmumus var apstrīdēt Saldus
novada pašvaldības Izglītības pārvaldē (Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801).
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
V. Noslēguma jautājumi

iestādēs” (sēdes protokols Nr. 3. 54.§).

37. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
2010. gada 28. janvāra Saldus novada domes saistošie
noteikumi Nr. 8 “Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1.
septembrī.
Domes priekšsēdētāja		

I. Rassa ●
1. pielikums
Saldus novada domes
2017. gada 27. aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr. 9

Bērnu rindas reģistrācijas žurnāls
N.p.k.
1.

Rindā uzņemšanas
datums
2.

Bērna vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā adrese

3.

4.

5.

N.p.k.

Telefona Nr.

Vecāku paraksts

6.

7.

8.

Uzņemts pirmsskolas
izglītības iestādē
(rīkojuma Nr., datums)
9.

Piezīmes
E-pasta adrese
10.
2. Pielikums
Saldus novada domes
2017. gada 27. aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr. 9

SALDUS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “........................................” VADĪTĀJAI
.............................................................................................		
(vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds)

Personas kods: -
Deklarētā dzīves vietas adrese: ........................................... 		
Tālrunis: .............................
e-pasts:................................
PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt rindā uz pirmsskolas izglītības programmas apguvi manu dēlu/meitu …………..............…, personas
kods -, 						
(bērna vārds, uzvārds)
Deklarētā dzīves vietas adrese ....................................................... uz vietu Saldus novada pirmsskolas izglītības
iestādē…………………
Papildus informācija:
Vēlamais laiks bērna uzņemšanai izglītības iestādē 20…/20… mācību gada 1. septembris.
Ja mums izvēlētajā mācību gadā nevar nodrošināt vietu šajā izglītības iestādē, tad piekrītam citas izglītības iestādes
piedāvājumam. Kā otro izvēlamies PII …………………………
Esmu iepazīstināts(-ta) ar 2017. gada 27. aprīļa Saldus novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par bērnu
reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs” un atskaitīšanas
nosacījumiem.
20……. gada ….. ……………
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Paraksts un paraksta atšifrējums …………………………

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PASKAIDROJUMA RAKSTS

par saistošiem noteikumiem “Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada
pirmsskolas izglītības iestādēs”
Saistošie noteikumi nosaka vienotu pirmsskolas vecuma bērnu
uzskaites, reģistrācijas un atskaitīšanas kārtību, Saldus novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Pilnveidot nosacījumu kārtību un padarīt to pārskatāmāku.
3. Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
Nav attiecināms.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar Jautājums apspriests un izskatīts domes Izglītības komisijā un
privātpersonām
atbalstīts Sociālā, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
1. Īss projekta satura izklāsts

Domes priekšsēdētāja		

								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Par grozījumu Saldus novada domes
2011. gada 20. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Saldus novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošajiem noteikumiem “Par
grozījumiem Saldus novada domes 2011.
gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 42 “Par atvieglojumu piešķiršanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Saldus novadā””

Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4 43.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2017. gada
25. maija sēdes lēmumu ( protokols Nr. 5, 30.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1.
pantu, 5. panta trešo un ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām”
45. pantu.
Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošos
noteikumos Nr. 7 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Saldus novadā” 2. punktā, papildinot to ar 2.11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
2.11. personai, kuras īpašumā ir viesnīcas, pansijas un
līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas un būves (ēku galvenais lietošanas veids – kods 1211, 1212):
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada
domes 2017. gada 25. maija sēdes lēmumu (protokols
Nr. 5, 30.§)
2.11.1. uz pārbūves, atjaunošanas laiku,
apliecinājuma karte vai būvatļauja

saņemta

I. Rassa ●

Īss projekta
satura izklāsts

Saistošo
noteikumu
projekts izstrādāts, lai
paplašinātu
nekustamā
īpašuma nodokļa maksā
tāju loku, kuriem piemēro
jami nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi, t.i.,
īpašumiem, kas definētas
kā pansijas un līdzīgas
īslaicīgas apmešanās ēkas
un būves.

Pašvaldība vēlas atbalstīt
Projekta
īpašumus, kas ir definētas
nepieciešamības kā pansijas un līdzīgas
pamatojums
īslaicīgas apmešanās ēkas
un būves.
Plānotā projekta ietekme
uz pašvaldības
budžetu

Plānoto nekustamā īpa
šuma nodokļa izpildi
neietekmē.

Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības Nav piemērojams.
teritorijā
90 % apmērā

2.11.2. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pirmajā gadā 70 % apmērā
2.11.3. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā otrajā gadā

50 % apmērā

2.11.4. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā trešajā gadā

50 % apmērā

Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Nav piemērojams.

Domes priekšsēdētāja		

I. Rassa ●
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2017. gada JŪLIJS

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Saldus novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties
novada pašvaldības pastāvīgajās komisijās
pastāvīgo
komisiju
nolikumos
(2013.-2017. komisiju nolikumi) paš
valdības mājas lapā www.saldus.lv.
Interesentu ievērībai:
Saldus novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus pieteikties darbam šādās
novada pašvaldības pastāvīgajās
komisijās:
• komisijā darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības partne
riem;
• izglītības un jaunatnes lietu komisijā,
• kultūras, sportaun tūrisma komisijā,
• mājokļu un sociālo jautājumu
komisijā,
• attīstības un vides aizsardzības
komisijā,
• transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas
komisijā,
• pašvaldības mantas atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijā,
• administratīvajā komisijā.
Ar komisiju darbības sfērām un
to darba organizāciju var iepazīties

• ar personas ievēlēšanas brīdi par
pašvaldības pastāvīgās komisijas
locekli, personai iegūst valsts amatpersonas statusu;

padomdevēju tiesībām:
• līdzsvarotas attīstības konsultatīvo
padomi;
• sabiedrības konsultatīvo padomi;
• jaunatnes lietu konsultatīvo padomi;
• uzņēmēju konsultatīvo padomi;
• garīgo lietu konsultatīvo padomi.

• pastāvīgo komisiju sēdes notiek darba dienās pašvaldības darba laikos;

Līdzsvarotas attīstības konsultatīvā
padomē darbosies visu pagasta
pārvalžu vadītāji, pašvaldības izpild• darbs komisijās ir bez atlīdzības.
direktors un domes politiskā amatperLūgums interesentiem iesniegt
sona, tās darbības mērķis ir nodrošināt
motivētu pieteikumu darbam pastā
novada teritorijas plānveidīgu un
vīgajās komisijās līdz 2017. gada
efektīvu attīstību.
20. jūlijam personīgi, vai pa pastu
Pārējās konsultatīvās padomes darStriķu ielā 3, Saldū, (LV-3801), vai
bosies
uz brīvprātības principiem, tās
iesūtot pieteikumus elektroniski uz
tiek veidotas ar mērķi uzturēt dialogu
e-pasta adresi: dome@saldus.lv.
starp iedzīvotājiem un Saldus novada
Informācija par iespēju pieteikties
pašvaldību, tādējādi veicinot viedokļu
darbam Saldus novada pašvaldības
apmaiņu par visam novadam aktuāliem
vēlēšanu komisijā tiks publicēta
jautājumiem. Par iedzīvotāju iespēju
atsevišķi.
iesaistīties padomju darbā informācija
Pēc domes iniciatīvas, lai veicinātu tiks publicēta atsevišķi.
vietējās sabiedrības saikni ar domi,
Saldus novada pašvaldība izveiSaldus novada pašvaldība ●
doja šādas konsultatīvās padomes ar

BŪVVALDES AKTUALITĀTES
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskajai
apspriešanai
Paziņojums par būvniecības ieceres “Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas būvniecība Skrundas ielā
9a, Saldū”, nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Būvniecības ierosinātājs: Raivo
Puķe, “Censoņi”, Zirņu pagasts, Saldus novads, tel. 29455475.
Projektētājs: SIA “A Projekts”,
reģ. Nr. 42103021193, Toma iela 1,
Liepāja, arhitekte Agita Lieģe, tel.
29411358.
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Informatīvie materiāli par būvnie
cības ieceri apskatāmi no 2017. gada
16. jūnija līdz 2017. gada 17. jūlijam
Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā
3, Saldū, Saldus novadā, darba laikā
P. 8.00-18.00, O., T., C. 8.00-17.00, P.
8.00-16.00.
Būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas sanāksme/prezentācijas
pasākums notika Saldus novada
administratīvajā ēkā, Avotu ielā 12,
Saldū, Saldus novadā 2017. gada
11. jūlijā.

Atsauksmes var iesniegt līdz
2017. gada 17. jūlijam Saldus novada
būvvaldē.
Zemes gabals, kurā projektēta
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, atrodas Saldus pilsētas centrālajā daļā,
kvartālā starp Skrundas ielu, Dārza
ielu, Saules ielu un Cieceres upi.
Saskaņā ar spēkā esošo “Saldus novada
teritorijas plānojumu 2013.-2025.
gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” zemes gabalam ar
kadastra apzīmējumu 8401 006 0095

SALDUS NOVADA VĒSTIS 						

2017. gada JŪLIJS

pagrabstāva ar garāžām ir iedziļināta
zem teritorijas virsmas.
Projektētajai
ēkai
paredzēts
veidot ventilējamo fasāžu apdares
sistēmu.
Monolītā
dzelzsbetona
fasādes paredzēts siltināt un apšūt
ar šķierdrcementa plāksnēm, kas
kombinētas no trīs toņiem – bēša,
pasteļtoņa oranža un sarkanbrūna.
Logi pelēki. Dzīvokļiem paredzēti
“franču” balkoni, kuru margas veidotas no nerūsošā metāla caurulēm.
Ēkas jumts – savietotais, ar PVC
membrānas jumta segumu un iekšējo
lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Vizualizācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājai Skrundas ielā 9a, Saldū
Skrundas ielā 9a, Saldū, plānotais
(atļautais) izmantošanas veids ir
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD). Zemes gabala plānotā
izmantošana ir atbilstoša teritorijas
plānojuma nosacījumiem.
Zemes gabala platība 1327.00 m2.
Zemes gabala reljefs ar izteiktu kritumu Cieceres upes (ziemeļu) virzienā.
Augstuma atzīmes zemes gabala
robežās no 96.54 m līdz 92.16 m Latvijas normālo augstumu sistēmā.

divu
vecuma
grupu
bērniem.
Mazākajiem bērniem šūpoles – grozs,
lielākiem bērniem slidkalniņš ar
kāpšanas elementiem.
Projektētā daudzdzīvokļu dzīvoja
mā māja ir vienas sekcijas četru
stāvu monolītā dzelzsbetona būve ar
pagraba stāvu. Ēkas būvapjomu nosaka dzīvokļu izvietojums un plānojums,
zemes gabala reljefs un blakus esošā
apbūve. Ēkas apjoms ir taisnstūra, kas
ar šaurāko (gala) fasādi orientēts pret
esošo apbūvi. Ieeja ēkā no austrumu
fasādes.

Ēkas plānojumu veido divistabu,
trīsistabu un četristabu dzīvokļi četros
stāvos, kas izkārtoti ap kāpņu telpu
ēkas centrā. Ieeja kāpņu telpā no ēkas
austrumu puses. Dzīvokļu plānojumu
veido koridors, viesistaba ar virtuves
zonu, viens vai divi sanitārie mezgli
un istabas. Ēkas nesošās sienas un
stingrības karkasu veido monolītā
dzelzsbetona konstrukcijas. Starpsienas starp dzīvokļiem – ugunsdroša
riģipša konstrukcija ar skaņas izolāciju.
Starpsienas dzīvokļu robežās – riģipša
konstrukcija ar skaņas izolāciju. Katrs
ēkas stāvs un katrs dzīvoklis ēkas stāvā
veidots kā ugunsdrošs nodalījums.

Zemes
gabals
nelabiekārtots.
Teritorijā zāliens, vairāki koki un
krūmu stādījumi. Zemes gabalam nav
Lai nodrošinātu iebrauktuvi garāžas
Apbūvējamajam zemes gabalam
inženiertīklu pieslēgumi.
ēkas pagraba stāvā, kā arī pielīdzinātu
nav inženiertīklu pieslēgumi. Visi
ēkas
augstumu
blakus
esošo
nepieciešamie inženiertīklu pieslēgumi
Projektēto daudzdzīvokļu dzīvo
dzīvojamo māju augstumam, daļa ēkas
tiks izstrādāti būvprojekta ietvaros.
jamo māju paredzēts izvietot zemes gabala centrālajā daļā, tuvāk ziemeļu un
rietumu robežām. Ņemot vērā zemes
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
gabala nelielo platību, projektētās
Nosaukums
Mērvienība Daudzums
Piezīmes
mājas iedzīvotāju vajadzībām nepie
2
1327.00
m
ciešamās autostāvvietas nodroši Zemes gabala platība
2
380.88
m
nātas ēkas pagraba stāvā. Zemes Apbūves laukums
Apbūves
blīvums
%
28.70
Maksimāli atļautais 40%
gabala teritorijā projektētas piecas
2
m
1583.31
autostāvvietas ciemiņiem, no kurām Kopējā platība
viena stāvvieta paredzēta invalīdu Apbūves intensitāte
%
119.31
Maksimāli atļautais 160%
vajadzībām, kas attiecīgi arī tiek Būvapjoms
3
m
5764.50
marķēta.
Zemes gabala dienvidu daļā
paredzēts rotaļu laukums bērniem.
Rotaļu laukumā paredzēti elementi

Cietais segums
Brīvā teritorija 382.78 m2
Ēkas augstums

m2
%
m

57
40.46
16.05

Baiba Mazrima, būvvaldes juriste ●
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Attīstības nodaļas aktualitātes

Lauku atbalsta dienestā š.g. 7.
jūnijā ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma “Lauku grants ceļu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu pagastos” apstiprināšanu.
Projekts tiks īstenots Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projektā
paredzēts
pārbūvēt
grants ceļus 7,850 km garumā, tiks
pārbūvēti četri pašvaldībai piederoši
ceļi: “Aucenieki līdz Zutēni-Vāne”
Šķēdes pagastā, “Silmaņu mežsInci-Dreimaņi” un “Centrs-Iernesti”
Jaunlutriņu pagastā, “Dadzīši-Pēķi”
Lutriņu pagastā. Plānotās projekta
izmaksas – 755 446,69 EUR, publiskais (ELFLA) atbalsts – 679 902,00
EUR, Saldus novada pašvaldības
līdzfinansējums – 75 544,67 EUR.
Darbus plānots uzsākt jūlijā.

Programmas ietvaros kopā tiks
īstenoti trīs projekti, kuru īstenošanas
laikā novadā tiks pārbūvēti 20 ceļu
posmi, tajā skaitā divi ceļi ar tiltiem
– Zvārdes un Zaņas pagastos. Saldus
novadā ir viens no lielākajiem grants
ceļu kopgarumiem – 728,41 km, tādēļ
pašvaldībai piešķirts maksimālais
kvotas apmērs – 4 milj. eiro. Projektu pieteikumi par vēl 16 ceļu posmu
pārbūvi jūnijā ir iesniegti vērtēšanai
Lauku atbalsta dienestā.
Marita Melvere, projektu vadītāja●

Š.g. 16. jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
(CFLA) ir apstiprinājusi Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Novadnieku pagas
ta administratīvās ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes
paaugstināšana” iesniegumu specifiskā atbalsta mērķa
(SAM) 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu
un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

2. saules kolektoru iegāde un uzstādīšana karstā ūdens
nepieciešamās siltumenerģijas ražošanai.

Projektā plānotas investīcijas Saldus novada pašvaldībai
piederošās Novadnieku pagasta administratīvās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanā, īstenojot šādas
aktivitātes:

Plānotās kopējās izmaksas ir 290 395,85 EUR, projektam pieejams pasākumā maksimāli pieļaujamais ERAF
atbalsts 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām,
t.i., 235 580,33 EUR, kā arī valsts budžeta finansējums
10393,25 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums projekta
realizēšanai – 31179,75 EUR.

1. ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošana,
tajā skaitā, fasādes, jumta un pamatu siltināšana, durvju un
logu nomaiņa;

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas
patēriņu energoefektivitāti veicinošu pasākumu rezultātā
atbilstoši Saldus novada pašvaldības attīstības programmas
prioritātēm.
Projektu plānots realizēt septiņu mēnešu laikā no
vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Marita Melvere, projektu vadītāja●
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Pašvaldība strādā pie Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansējuma piesaistes projekta pieteikumam “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas
Dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru”.
Projekta mērķis – attīstīt uzņēmējdarbības vidi Saldus
pilsētas dienvidu daļā, uzlabojot publiskās infrastruktūras
kvalitāti, pārbūvējot Lielo ielu un nodrošinot vides
ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba
vietu radīšanu. Pārbūves darbi tiks veikti posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas mezglam.
Lai pašvaldība varētu sagatavot projekta pieteikumu
un projekts atbilstu MK Nr. 645 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumiem, tad ir
nepieciešami apliecinājumi par interesi no komersantiem,
kas izmantos pašvaldības izbūvēto infrastruktūru (ceļš,
inženierkomunikāciju tīkli, apgaismojums, teritorijas
labiekārtošana).
MK noteikumu prasības ir šādas: pašvaldība iegulda
līdzekļus projektā plānotajā infrastruktūrā, bet komersants
apliecina projekta rezultātus, kas šajā gadījumā ir jaunas
darba vietas un komersanta nefinanšu investīcijas, kā arī
vajadzību pēc šīs infrastruktūras.
Š.g. 14. jūnijā notika pirmā tikšanās ar komersantiem,
kuru uzņēmumi atrodas minētajā posmā uz Lielās ielas vai
tās tuvumā un kuru darbību ietekmē Lielās ielas sakārtošana.
Sadarbība ar komersantiem ir svarīgs nosacījums Eiropas
finansējuma piesaistē, līdz ar to aicinām tos komersantus,
kas gatavi apliecināt savu interesi par Lielās ielas pārbūves
nepieciešamību, sazināties ar projekta vadītāju Gintu
Ernšteinu.
Ginta Ernšteina galvenā projektu speciāliste●

2017. gadā tiek īstenoti divi projekti, kas guvuši atbalstu Zivju fonda projektu konkursā par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai – projekts
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu
ūdenskrātuvei” un projekts “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Saldus novada ūdenstilpēs”.

Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Pakuļu ūdenskrātuvei” ietvaros tiks iegūti dati par Pakuļu
ūdenskrātuves zivju un zivju barošanās objektu (zoop
lanktona un zoobentosa) stāvokli un uz to bāzes izstrādātas
rekomendācijas ūdenskrātuves tālakai ekspluatācijai.
2017. gada 1. jūnijā Saldus novada pašvaldība noslēdza
līgumu ar nodibinājumu “Vides risinājumu institūts”
par Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu Pakuļu
ūdenskrātuvei izstrādi, darbs tiks veikts līdz oktobra vidum.
Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus
novada ūdenstilpēs” ietvaros tiks uzlaboti zivju resursu
aizsardzības pasākumi, iegādājoties termokameru, kas
uzlabos kontroli un mazinās malu zvejniecību Saldus
novadā esošajās ūdenstilpēs, tajā skaitā Ventas un Cieceres upēs, kur koncentrējas liels daudzums zivju, tai skaitā
lašveidīgās. Termokamera tiks iegādāta sadarbībā ar SIA
“Omicron”.

Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja●

Attīstības nodaļa ir uzsākusi projekta “Elektronisko
sakaru tīklu ierīkošana Lielā, Rīgas un Jelgavas ielās
Saldus pilsētā, Saldus novadā” īstenošanu, projektu
finansē Saldus novada pašvaldība.
2017. gada 28. aprīlī ir noslēgts līgums ar SIA
“MCB Būve” par būvdarbu izpildi četru mēnešu laikā.
Būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”, autoruzraudzību SIA
“Metro”.
Projekta ietvaros paredzēts ierīkot vietējo elektronisko
sakaru tīklu (EST) pašvaldības iestāžu nodrošināšanai un
novērošanas videokameru uzstādīšanai, izmantojot agrāk
izbūvēto EST kanalizāciju Rīgas un Jelgavas ielās.
Projekta risinājumi paredz nodrošināt ar elektronisko
sakaru tīkliem PII “Zīlīte”, izveidot pieslēguma vietu Saldus sporta skolai, kā arī nodrošināt ar elektronisko sakaru
un elektroapgādes pieslēgumiem novērošanas videokameru darbību pie Rīgas ielas 5A, Jelgavas-Tūristu ielu,
Jelgavas-Rīgas ielu, Rīgas-Striķu ielu krustojumos un pie
Saldus strūklakas Lielā ielā. Minētais projekts ir daļa no
izstrādātās EST tīklu shēmas Saldus pilsētā.

Linards Doniņš, galvenais transportbūvju inženieris un
Ēriks Ipsis, informācijas sistēmu administrators ●
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UZSĀKTA PROJEKTA “DABAS TŪRISMS VISIEM
(UniGreen)” ĪSTENOŠANA
Projekta numurs: LLI-010
Kurzemes plānošanas reģions
sadarbībā ar 10 Latvijas un Lietuvas partneriem, t.sk. Saldus novada
pašvaldību, ir uzsācis projekta
īstenošanu.
Projekta īstenošanas laiks: 2017.
gada 1. maijs – 2019. gada 30. aprīlis.
Projekta mērķis: Dabas tūrisma
attīstības veicināšana Latvijas un
Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Projekta kopīgais finansējums:
1 176 867,14 EUR (t.sk. Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzekļi
1 000 337,07 EUR). Saldus novada pašvaldības projektā plānotais
finansējums 44108,27 EUR (t.sk.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzekļi 37 493,02 EUR).
Saldus novada pašvaldība projekta
ietvaros plāno veikt šādas aktivitātes:
• putnu novērošanas torņa izbūve pie
Sātiņu dīķiem;
• informatīvā stenda un plāksnes
uzstādīšana.
“Sātiņu dīķi” atrodas NATURE
2000 teritorijā. Tie izceļas ar maz skartu dabu un lielu putnu daudzveidību.
Šie dīķi ir pļavas un mežu ieskauti,
klusi un visai nomaļi, tādēļ putniem
bagāti. Šeit var dzirdēt un redzēt arī
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plašu ar mežu saistītu putnu sugu
spektru. Sātiņu dīķi putnu vērotājiem
ir interesanti visu gadu. Izņēmums
varētu būt tikai bargas ziemas ar
bagātīgu sniega segu un lielu salu.
Gan pavasara, gan rudens migrācijā
Sātiņos uzturas ievērojams daudzums
visdažādāko putnu. Sātiņu zivju dīķus
regulāri apmeklē liela daļa Latvijas ornitologu, kā arī ārvalstu putnu
vērotāji. Šī ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām Kurzemē un tiek
uzskatīta arī par ļoti labu visas Latvijas
mērogā. Lai varētu pārredzēt dīķus, ir
nepieciešama putnu novērošanas torņa
izbūve. Veicot putnu torņa izbūvi, šeit
varēs rīkot starptautiskas sacensības
putnu vērošanā.
Torni plānots izvietot zonā, kurā
šobrīd jau notiek aktīva saimnieciskā

darbība (zivju audzēšana), kas ļoti
pievilina putnus. Putnu tornis paredzēts
tūrisma attīstībai, dabas vērtību
popularizēšanai, profesionāliem putnu
vērotājiem un tūristiem. Piekļuvi pie
torņa nodrošinās koka laipa. Pie torņa
tiks izvietoti uzturēšanās noteikumi
NATURE 2000 teritorijā. Torņa augstums līdz 10 m ar jumtu. Plānotais
kāpņu garums 3,6 m un laipas garums
9,3 m. Pirms iebraukšanas teritorijā pie
vārtiem paredzēts izvietot informatīvu
plāksni, kurā norādīts kādā veidā
nepieciešams saskaņot savu atrašanos
šajā teritorijā.
Projekta rezultātā tiks veicināta dabas tūrisma attīstība Saldus novadā, kā
arī popularizētas dabas vērtības.
Eva Jēkobsone, projektu vadītāja●

PROJEKTU AKTUALITĀTES

Projekts “Dabas zinību studijas, balstoties Montesori
pedagoģijā 1. kārta” tuvojas noslēgumam
Striķu skolā strādā pēc M. Montesori
pedagoģijas pamatprincipiem, kur viens no
priekšnoteikumiem ir skolēnu sagatavošana praktiskajai un reālajai dzīvei jau no agras bērnības,
apgūstot sadzīves iemaņas, un teoriju mācās
pārbaudot caur praktisku darbošanos.
Skola atrodas lauku vidē, kas ir piemērota Montesori centra izveidei. Skolai jau ir iestrādnes Montesori pedagoģijā balstītās dabas zinību studijās
– ir truši, kurus bērni regulāri baro un kopj, ir
nelielas dobes, siltumnīca, ir iestādītas avenes un
augļu kociņi.
Projekta ietvaros iegādātais mazgabarīta traktors, zemes frēze, frontālais iekrāvējs un augstspiediena mazgāšanas iekārta būs nozīmīgs
ieguvums veidojot lielāku saimniecību. Turklāt,
ELFLA
līdzfinansēts
projekts
Nr.
16-02-AL06- vērojot tehniku darbībā, piedaloties tās apkopē,
A019.2201-000012 “Dabas zinību studijas, balstoties Montesori skolēni caur praktisku darbošanos apgūs fizikas
pedagoģijā 1. kārta” tuvojas noslēgumam.
un mehānikas pamatus.
Projekta ietvaros Saldus novada pašvaldība iegādājās augstspiediena mazgāšanas iekārtu Karcher K3 Full Control, traktoru
KIOTI CK 3510 ar zemes frēzi un frontālo iekrāvēju.

Liene Klagiša, projekta vadītāja●

AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
“Živica” piedalījās Ukraiņu kultūras dienās
Slāvu tautu ansamblis “Živica” piedalījās Ukraiņu
kultūras dienās, kuras norisinājās no 8. līdz 11. jūnijam
Ventspilī.
Koncertēja viesi no Ukrainas pilsētām Ļvovas, Hersonas
un Čerņigovas, kā arī Latvijas kolektīvi. “Živica” uzstājās
ar programmu, kurā skanēja dažādu stilu dziesmas krievu,
ukraiņu un latgaliešu valodās. Ļoti sirsnīgā, ukraiņiem
raksturīgā atmosfērā, tika atzīmēta arī biedrības “Kobzar”
20 gadu jubileja, kura ir saldenieku ansambļa “Živica”
sadraudzības partnere.
Zaiga Vēja, kultūras projektu vadītāja●
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SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Bēbīšu skolas izlaidums
Ģimenes atbalsta dienas centrā

Jau
septīto
gadu
Ģimenes atbalsta dienas
centrā notiek izlaidums
pašiem mazākajiem dienas
centra apmeklētājiem.
Tie ir bērniņi vecumā
no deviņiem mēnešiem
līdz trijiem gadiem. Šogad
skoliņu
apmeklēja
20

bērni. Rudenī jaunākajai
dalībniecei bija trīs mēneši.
Mācību gada laikā mazuļi
iemācījās
sasveicināties,
viens otram pasniedzot
roku, iepazina pirkstiņkrāsu
burvību, atdarināt dažādus
dzīvniekus, skaitāmpantus
un
apguva
pirmās
draudzēšanās
iemaņas.

Dažreiz nācās risināt arī
konfliktsituācijas. Paralēli
bērnu mācību stundām
dažādas dzīves gudrības
guva pašas māmiņas, jo šīs
nodarbības viņām bija kā
atbalsta grupa, kurā viņas
dalījās gan savos priecīgajos
dzīves notikumos, gan
saņēma atbalstu un ieteikumus no citām māmiņām
kādās
sarežģītākās
situācijās. Māmiņas atzina,
ka šī skoliņa gan viņām,
gan viņu bērniņiem ir bijusi brīnišķīga vieta, kur
iegūt jaunus draugus, gūt
noderīgu informāciju un
sajusties, ka joprojām esi
dzīves apritē. Skolotājām
noslēguma nodarbībā bija
liels gandarījums vērot
mazuļus un priecāties,

kā viņi ir izauguši, kā
sasmēlušies uzticību gan
pret vienaudžiem, gan arī
pret lielajiem, kā viņu acis
mirdz, kad tiek dziedātas
viņiem jau pazīstamās
dziesmiņas, kā kājiņas
pašas kustas zināmajos
dejas ritmos. Pasākuma
noslēgumā
cienājāmies
ar ļoti gardu kūku un līdzi
atnestajiem
cienastiem.
Vēl tik daži savstarpējie
maģiskie apskāvieni un
mazās kājiņas ar smaidu sejā aizdevās savās
turpmākās dzīves gaitās,
bet māmiņas jau norunāja,
ka vasarā tomēr visām ir
jātiekas!
Anita Hļevicka,
sociālā pedagoģe●

PASĀKUMU KALENDĀRS
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Saldus ezera svētki Saldus ezera
pludmalē. Visi tiek aicināti piedalīties
kopīgā tautas skrējienā un dažādās
sporta sacensībās – pludmales volej
22.07. plkst. 12.00 bolā, peldēšanā, laivošanā. Kopā
apmeklētājiem būs iespēja piedalīties
dažādās sportiskās atrakcijās, sacensībās
un radošajās aktivitātēs. Visas aktivitātes
bez maksas.
Ielu kultūras un sporta festivāls “Ghetto
12.08.
Games”.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Saldus sadraudzības pilsētas Sergije
5.07. – 30.07.
vo Posadas mākslinieku darbi izstādē
“Art – Diplomacy”.
8.08. – 5.10.
Izstāde “Motosports Saldus novadā”.
Izstādes atklāšana. Tikšanās ar izstādes
8.08. plkst. 17.00 veidotājiem, bijušajiem un esošajiem
moto braucējiem.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Iknedēļas konkurss “Es pazīstu savu
1.07. – 31.07.
novadu”.
Ineses Grizānes un Daiņa Ozola foto
3.07. – 31.07.
izstāde “Latviešu rokmūziķu portreti”.
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Mākslinieka Aivara Vilipsōna izstāde
“Čaks & V-sōns”.
Gleznotāja – novadnieka Valda Gūtmaņa
24.07. – 31.08.
gleznu izstāde.
24.07. – 30.09.
Izstāde “Saldus saule”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada atklātais čempionāts
Pēc kalendāra
futbolā Druvas sporta laukumā.
Strītbols Saldus stadionā: plkst. 16.00
26.07.
U12; U15, no plkst. 18.00 – meitenes un
PRO grupa.
Pludmales volejbols “Kurš ar Kuru” Sal13.07., 27.07.,
dus stadionā. Plkst. 14.00 līdz 16 g.v.,
10.08. un 24.08.
plkst. 18.00 vecuma grupa 16+.
Strītflorbols pie Saldus sporta kom13.07., 27.07.,
pleksa. Plkst. 13.00 U8-U12; U13-U15,
10.08. un 24.08.
plkst. 18.00 – vecuma grupa 16+.
Saldus ezera svētki Saldus ezera
pludmalē. Plkst. 10.00 pludmales
volejbols, plkst. 12.00 skrējiens apkārt
ezeram “Saldus izaicinājums”, plkst.
22.07.
13.00 peldēšana, no plkst. 12.00 līdz
15.00 laivošana, ūdens bumbas, supi,
“sajūtu trase” u.c. izdarības.
Sporta un atpūtas pasākums invalīdiem
2.08. plkst. 10.00 “Dzīvesprieks un veselība sportojot!”
Saldus stadionā.
4.07. – 31.08.

PASĀKUMU KALENDĀRS
Sacensības “Saldus stiprinieks 2017”
Saldus sporta nama stāvlaukumā.
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ
Latvijas Nacionālā teātra aktieru
ansambļa
“GREIZAIS
RATIŅŠ”
koncertprogramma. Informācija par
15.07. plkst. 18.00
koncertu vietām un koncertu laikiem
www.balles.lv. Biļetes Biļešu paradīzes
kasēs. Iepriekšpārdošanā 7 EUR.
Rokfestivāls “Saldus saule”. 21. jūlijā
plkst. 18.00 motokluba “BLACK
BULLDOGS” un leģendārā latviešu
rokera Jāņa Bukuma priekšnesums.
Turpinājumā
festivāla
apmeklētāji
varēs baudīt grupu “RĪGAS MODES”,
“JOHNNY SALAMANDER”, “TUMSA”, “COLT”, “DZELZS VILKS”,
“MUSIQQ” un “RYGA” priekšnesumus.
No plkst. 17.00 Kalnsētas parka pļavā
notiks “Saldus Saules” g adatirgus.
Festivāla otrā diena sāksies jau plkst.
11.00, kad turpināsies Saldus Saules
gadatirgus un aktivitātes pļavā, bet jau
plkst. 12.00 notiks bērnu un jauniešu
21. un 22.07.
koncerts “Saldus Saulīte”.
Sestdienas pēcpusdienā no plkst.
16.00 visus priecēs tādas grupas kā
“GAIN FAST”, “TRIANA PARK”,
“ASTRO’N’OUT”, FĒLIKSS ĶIĢELIS,
“PĒRKONS”, VIRGA un BUKS,
“RUSTED WHEEL”, “ILLA”, “LINGA”, IVO FOMINS, “PIENVEDĒJA
PIEDZĪVOJUMI”, būs arī uguņošana un
kopīga festivāla himnas – Ērika Ķiģeļa
dziesmas “Saldus saule” dziedāšana.
Festivāla biļetes pieejamas Biļešu servisa
kasēs un www.bilesuserviss.lv. Tuvojoties festivālam, biļešu cena pieaugs.
SALDUS PILSĒTĀ
24.07. – 29.07.
Plenērs Rozentāla pilsētā 2017.
EZERES PAGASTĀ
Muzikālā komēdija “Septiņas vecmei4.08. plkst. 19.00 tas” Ezeres kultūras namā.
5.08. plkst. 10.00

19.08.

Kapu svētki Ezeres pagastā: plkst. 13.00
Griezes kapsētā, plkst. 14.30 Čāpu
kapsētā, plkst. 16.00 Grīvaišu kapsētā.

27.08. plkst. 11.00 Slūžu svētki pie dzirnavu slūžām.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Starptautiskā projekta “Plenērs Rozen
27.07. plkst. 19.00 tāla pilsētā 2017” radošo darbu izstāde
Jaunauces pils zālē. Ieeja bez maksas.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Kapu svētki Jaunlutriņu pagastā: plkst.
11.00 Meiru kapsētā; plkst. 12.00
22.07.
Baznīcas kapsētā; plkst. 13.00 Čakšu
kapsētā.

LUTRIŅU PAGASTĀ
Foto konkurss “Lutriņu pagasts foto
1.07. – 19.08.
zibšņos”.
Kapu svētki Lutriņu pagastā: plkst.
12.00 Lašupes “Dievdārza” kapsētā;
plkst. 13.00 Bikstu kapsētā; plkst. 14.00
12.08.
Aucenieku kapsētā; plkst. 15.00 Podkalnu kapsētā; plkst. 16.00 Jusku kapsētā;
plkst. 17.00 Eglīšu kapsētā.
12.08. – 19.08.
Svētki “Lutriņu pagastam 195”.
Pagasta svētku atklāšana.
Plkst. 18.30 koncerts kopā ar Lutriņu
12.08.
pagasta dzejniecēm Āriju Āri un Maiju
Stepenu Lutriņu klubā. Plkst. 23.00
brīvdabas kino Skolas parkā.
Radošās darbnīcas no plkst. 11.00 līdz
14.08 –15.08.
14.00 Lutriņu bibliotēkā.
Senioru diena Lutriņu klubā un tuvākajā
16.08. plkst. 13.00
apkārtnē.
Bērnu diena. Plkst. 15.30 Gājiens
Lutriņi – Namiķu birzīte. Plkst. 16.00
17.08.
Nodarbība “Zili brīnumi” un diskotēka
Namiķu birzītē.
Jauniešu diena: Velo joziens no Nami
ķiem caur Lutriņiem uz Lašupi, starts
18.08.
Namiķos plkst. 15.00, finišs plkst. 16.30
pie Līču ozola. Vakarēšana pie ugunskura līdz plkst. 20.00 pie Līču ozola.
Svētku noslēgums. Plkst. 10.00-13.00
komandu sporta spēles Lutriņu sporta
stadionā. Plkst. 16.00 Skultes kultūras
integrācijas centra amatierteātra izrāde
“Burvīgie blēži” (rež. Ligita Smildziņa)
Namiķu birzītē. Plkst. 21.00 pagasta
19.08.
svētku noslēguma koncerts ar Lutriņu
pagasta pašdarbības kolektīvu un Skultes
kultūras integrācijas centra kolektīvu
piedalīšanos Lutriņu klubā.
Plkst. 23.00 svētku balle kopā ar grupu
“Sestā jūdze” Lutriņu klubā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Otrais posms pludmales volejbolā,
29.07. plkst. 11.00 florbolā 3x3 stadionā pie Sātiņu skolas.
Totalitāro režīmu upuru piemiņas brīdis
Mežvidos.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
5.08. plkst. 11.00 Sporta svētki Pampāļu parkā.

23.08. plkst. 11.00

6.08. plkst. 11.00

15.08. plkst. 9.00

Kapu svētki Sirsniņu kapos, kapu svētki
Strumpju kapos.
Pampāļu
parkā
Saldus
novada
pašvaldības
projektu
fonda
un
nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds”
atbalstītais projekts “Liekam jaunu bildi
iekšā” – vienas dienas nometne projektā
“Jaunieši Saldus novadam!”.
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PASĀKUMU KALENDĀRS
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Kapu svētki Šķēdes pagastā: plkst. 11.00
Ķingutu kapsētā; plks. 12.00 Sārcenes
19.08.
kapsētā; plkst. 13.00 Zutēnu kapsētā;
plkst. 14.00 Šķēdes kapsētā.
ZAŅAS PAGASTĀ
15.07.
Ūdens svētki.
Balle Baļķulejas estrādē kopā ar grupu
15.07. plkst. 22.00
“Amulets”.
Sporta svētki.
19.08.
20.08

Kapu svētki.

ZIRŅU PAGASTĀ
Vislatvijas Ēdamo pagastu saiets Zirņos:
• plkst. 18.45 pasākuma dalībnieku
svētku gājiens;
• plkst. 19.00 saieta pasākums Zirņu
22.07.
pamatskolas pagalmā. Izrāde “Trīnes
grēki” pēc R. Blaumaņa lugas
motīviem;
• plkst. 22.00 – balle. Uz pasākumiem
ieeja brīva!
ZVĀRDES PAGASTĀ
30.07. plkst. 12.00 Sporta diena Striķu muižas parkā.

SPORTA AKTUALITĀTES
Finišējis minirallijs “Saldus 2017”

1. jūlijā Saldū un Saldus novadā notika minirallijs “Saldus 2017”, Latvijas kausa izcīņas standarta
automobiļu grupā trešais
posms, noskaidrojot uzva
rētājus dažādās ieskaites
klasēs.
Laika apstākļi sestdien
Saldus pusē nelutināja ne
dalībniekus, ne skatītājus.
Nepārejošs lietus visas
minirallija dienas garumā
padarīja sacīkstes daudz
sarežģītākas
un
ceļa
segumu slidenāku – no
59 ekipāžām minirallija
“Saldus” startā finišu sasniedza 46 dalībnieki un kā
biežākais izstāšanās iemesls
tika minēta nobraukšana no
sacensību trases.
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stapu Štālu (BMW 323) un
trešie šajā ieskaites klasē
minirallijā “Saldus” bija
Oskars Pavārs un Nauris
Zavickis (BMW 325).

Junioru
vērtējumā
startēja un veiksmīgi finišu
sasniedza Madars Dīriņš
un Guntis Dīriņš (Renault
Clio).

Pirmie 4WD+ klasē
un sacensību absolūtajā
vērtējumā Saldū – Mārtiņš
Cīrulis un Roberts Eglītis
(Subaru Impreza), otrajā
vietā Gatis Bunclers un
Jānis Valters (Mitsubishi
Pārliecinošu
uzvaru
Lancer Evolution) un trešie
1600 klasē guva Armands
Jurģis Meisters ar stūrmani
Cīrulnieks un Ivars Cīrul
Reini Jansonu.
nieks (Opel Corsa), aiz
viņiem palika Atis Līcis un
4WD
klasē
uzvaru
Māris Rode (VAZ 21083), izcīnīja Raimonds Dūcis un
kā arī Gatis Ābelītis un Lau- Elvis Špehts (Audi A4), aiz
ris Cincis (Citroen Saxo).
sevis atstājot Lauri Ozerovu

Miniralliju
organizēja
biedrība “EVE autosports”
sadarbībā ar Saldus novada
pašvaldību, p/a “Saldus
TIKS centrs” un LAF SAK.

Klasē
2000
uzvaru
izcīnīja Mārtiņš Kreicburgs un Armands Bite
(VW Golf III), otrajā vietā
finišēja Klāvs Danne un
Kārlis Roziņš (Opel Astra), trešajā – Raivo Ozoliņš
un Ģirts Ozoliņš (Honda
CRX).
Artis Jēkabsons un Ingars
Padrevics (BMW 318) bija
ātrākie 2WD klasē, pārspējot
Mārtiņu Muižnieku un Kri-

un Gati Jansonu (Subaru
Impreza), trešajā vietā –
Niks Kanders un Didzis
Kanders (Audi 80 Quattro).

Open
klasē
pirmie
Krišjānis Zintis Putniņš
un Mārtiņš Puriņš (Subaru
Impreza), otrajā vietā Jānis
Vanags/Kaspars Gailītis ar
VAZ 21013, savukārt trešie
finišēja Lauris Bērziņš un
Mārtiņš Indriksons (VW
Golf).

Miniralliju “Saldus 2017”
atbalstīja Saldus novada
pašvaldība, p/a
Saldus
TIKS centrs”, Saldus radio,
Alex Sound & Light, WinDoor Systems, 4rati.lv, XL
Energy Drink, Latauto lv,
Sporta Punkts, Latvijas
sporta aģentūra. Īpašu
lielu paldies
sacensību
organizatori saka Saldus
novada pašvaldībai, p/a
“Saldus TIKS centrs” un
Zvārdes pagasta pārvaldes
vadītājam.
Dace Janova, minirallija
“Saldus 2017” preses
sekretāre●
Informācijas avots:
http://4rati.lv/minirallijs/
finisejis-minirallijs-saldus-2017/. FOTO: 4rati●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Sergijevo Posadas mākslinieku izstādes atklāšana pulcē
mākslas mīļotājus

Pasākumā runu teica
Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Do
niņš, J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja
direktore Agrita Ozoliņa
un izstādes patrons Valērijs
Jažuks. Mākslas izstādes
atklāšanā piedalījās Jaņa
Rozentāla mākslinieku grupa, Saldus krievu kopiena,
Saldus novada domes
deputāti un citi mākslas
interesenti.

5. jūlijā notika Saldus
sadraudzības pilsētas Sergijevo Posadas (Krievija) mākslinieku izstādes
atklāšana.
Šos
darbus
atvedusi uzņēmīga mākslas
mīļotāju – Jažuku ģimene,
kuriem Sergijevo Posadā

pieder vienīgā privātā
mākslas galerija pilsētā.
Jažuku ģimenes iniciatīva
bijusi izveidot projektu ART
DIPLOMACY (MĀKSLAS
DIPLOMĀTIJA),
kurš
vienotu māksliniekus no
iespējami vairāk Sergije
vo Posadas sadraudzības

Noslēdzies biedrības KIT
izsludinātais kultūras
 ozares projektu konkurss
n
Noslēdzies biedrības KIT izsludinātais kultūras nozares mazo projektu konkurss “Es radu Latviju - es daru
Latviju”.
Vienam projektam pieejams līdz 557 eiro
līdzfinansējums, bet projekta realizācijai jānotiek laika
posmā no 2017. gada 12. jūlija līdz 19. novembrim. Tika
iesniegti 15 projektu pieteikumi. Pēc vērtēšanas komisijas
lēmuma ar līdzfinansējumu atbalstīti vai daļēji atbalstīti
9 projekti. Projekti tiks īstenoti Zirņu pagasta “Airītēs”,
Saldū, Jaunaucē, Novadniekos, Kursīšos, Nīgrandē, Rubā,
Vadakstē un Pampāļos.
Atbalstītie projekti un realizācijas laiks:
1. biedrība “Mantinieki” – “Karavīru dziesmu dziedāšanas

pilsētām. Uz Saldus atvestajiem mākslinieku darbiem pievienoti arī pēdējās
izstādes vietas – Fuldas
(Vācija) mākslinieku darbi,
kā arī Saldus mākslinieku
darbi, par ko īpašu pateicību
izsakām Jaņa Rozentāla
mākslinieku grupai.

Izstāde
muzejā
būs
apskatāma līdz 30. jūlijam.
Liels paldies visiem, kuri
palīdzēja izstādes tapšanā
un mākslinieku vizītes
norisē Saldū. Īpašs paldies
Agritai Ozoliņai, Vēsmai
Krūmiņai un Guntai Kraulerei par atsaucību un
ieguldīto darbu!
Dina Neimeta, p/a “Saldus
TIKS centrs” starptautisko
attiecību speciāliste
FOTO: Andrejs Sergejevs●

svētki” (1.08.-01.11.2017.);
2. biedrība “Kursas vārti” – “Darām, radam, rādām” (1.08.30.10.2017.);
3. mākslu attīstības biedrība “Ilizanna” – “Jaunauces
muižas dzīvināšana” (12.07.-30.10.2017.);
4. biedrība “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas”” – “Pirtī iešanas ABC” (15.07.-20.09.2017.);
5. “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” – “Pucējies,
rotājies lielus svētkus gaidīdama” (12.07.-30.09.2017.);
6. biedrība “Mūsu vārds” – “Jauno raganiņu skola” (12.07.19.11.2017);
7. biedrība “Rubas strops” – “Deju, deju, lecu, lecu Košajos
lindrakos.” (15.07.-19.11.2017.);
8. biedrība “Vadakstes Liepas” – “Cilvēkstāsti – Es mīlu
Tevi, Vadakste!” (14.08.-23.10.2017);
9. biedrība “Labdomas” – “Es esmu Mārtiņš! Es esmu Latvija!” (02.10.-10.11.2017).
Zaiga Vēja, biedrības “KIT” valdes priekšsēdētāja●
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Jaunauces pagastā
Līgo pasākums Jaunaucē šogad notika Jaunauces muižas parkā un bija
plaši apmeklēts. Pasākuma sākumā
uzstājās folkloras kopa “Līgotne”
no Auces. Kopā ar folkloras kopu
veicām gan ziedojuma rituālu ugunij,
gan tradīciju izskaidrošanu pasākuma
apmeklētājiem.
Folkloras
kopa
apmeklētājus iesaistīja gan rotaļās,
gan dančos. Pasākuma laikā ļoti
aktīvas bija ģimenes ar bērniem, kas
iesaistījās visās aktivitātēs. Vakara
otrajā daļā notika zaļumballe kopā ar
grupu “Brekšupekši”, kas pulcināja
daudz dancotāju. Pusnaktī ikvienam
bija iespēja doties lāpu gājienā un
kopīgi ielaist dīķī speciāli izgatavotu
zīmi – ugunskrustu, kas bija nolīmēts
ar svecītēm.

Saldus pagastā
Druvas seniori aktīvi darbojas arī
vasarā, un 14. jūnijā 54 ekskursanti
devās uz Bauskas novadu. Seniori
viesojās Bauskas muzejā, Bauskas
rātsnamā, Bruknas muižas parkā un
dārzā, kā arī apmeklēja Rundāles pils
dārzu, kur jau ziedēja peonijas un
rožu krūmi. Vasarā parasti tiek rīkotas
vairākas ekskursijas, otra no tām ir
ekskursija senioru kopas “Dzirkstis”
biedriem un dienas centra aktīvistiem.
19. jūnijā Druvas seniori pulcējās
parkā uz ikgadēju Jāņu ielīgošanas
pasākumu. Šogad pasākuma devīze
bija “Iepin vainagā veiksmi visam
gadam!”. Katrs līgotājs uz pasākumu
ieradās ar savu ziedu, zāļu klēpi, lai
iepītu savu un visu veiksmi vienā
kopīgā vainagā. Ar šo skaisto vainagu tika rotāts pagasta centra lielais
akmens, kurš radīja krāšņus Līgo
svētkus visiem pagasta ļaudīm.
Vasarā viena no aktivitātēm ir kopā
ceļot ar riteņiem, apciemojot vecāka
gada gājuma pensionārus, kuri dzīvo
ārpus ciemata.
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PAGASTU AKTUALITĀTES
Druvenieki piedalās Eiropas Soiālā
Fonda (ESF) projektā “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Saldus novadā”, un 28. jūnijā notika
viena no projekta aktivitātēm –
vingrošana, kurā aktīvi piedalījās Saldus pagasta aktīvie seniori.

Zaņas pagastā
Līgo svētki Zaņā godam nosvinēti.
Svētku tapšanā piedalījās visi radošie
pulciņi, kas vairāku nedēļu garumā
gatavoja interesantus priekšnesumus,
rokdarbus. Šī gada tēma pasākumā
bija īstā Līgo svētku garā – ar humoru un jautriem priekšnesumiem.
Zaņenieki Baļķulejas estrādē bija
pulcējušies kuplā skaitā un arī laika apstākļi lutināja. Nepilnu divu
nedēļu laikā izdevās atrast aktierus
un uzrakstīt ludziņu “Kā Jānis Līgu
izjokoja”. Sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā” Elvīras Luces
vadībā klātesošos priecēja ar skaistu
un skanīgu dziedāšanu. Šogad uz
Līgo vakaru Baļķulejā uzaicinājām
Ēvaldu Kārkliņu, kurš ar improvizētu
priekšnesumu iekustināja pasākuma
apmeklētājus. Pasākuma apmeklētāji
varēja apskatīt Lietišķā mākslas
pulciņa skaistos darbus.
Līgo svētku noskaņu palīdzēja radīt
svētku organizatoru komanda, kas
vairāku nedēļu laikā cītīgi gatavojās
šim pasākumam. Mums visiem kopā
izdevās radīt svētku sajūtu. Liels
paldies pasākuma apmeklētājiem par
emocijām, smaidu un smiekliem. Tieši
apmeklētāji radīja lustīgu Līgo svētku
noskaņu Zaņas pagastā. Paldies
lielākajiem svētku atbalstītājiem –
SIA “Rubuļi”, “Ēberliņu Drava”,
Gūtmaņu ģimenei, Kristīnai Grosmanei un Lietišķās mākslas pulciņam.
Paldies amatierkolektīviem – sieviešu
vokālajam ansamblim “Tik un tā” un
vadītājai Elvīrai Lucei, amatierteātra
“Oga” režisorei Jeļenai Kulvinskai.

Zirņu pagastā

Jūnijs dienas centrā bija rosīgs
laiks. Sācies vasaras brīvlaiks un
bērni aktīvi apmeklē dienas centru.
Radošajās nodarbībās tapuši dažādi
darbiņi – dāvanu kastītes, sienas
dekori, kolāžas, dekupētas krūzītes.
Dienas centra otrajā telpā ir uzstādīts
galda tenisa galds, kur tiek apgūta
spēles tehnika un nākamajā mēnesī
tiks rīkotas sacensības.
Šī mēneša lielākais pasākums ir
Līgo svētku ielīgošana. Diena pagāja
čakli strādājot – jaucām mīklu, cepām
pīrāgus, drupaču rausi un dažādas
maizītes. Tika pīti vainagi. Pēc labi
padarīta darbiņa klājām svētku galdu,
baudījām gardumus, minējām mīklas,
lasījām ticējumus, kas jādara Līgo
naktī un Jāņu dienā.
Zirņu dienas centrā līdzīgi kā citos
dienas centros tiek realizēts projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Saldus novadā”. Veselības
projekta ietvaros arī mēs vingrojām.
Nākamajā reizē būs tikšanās ar psihologu.

Zvārdes pagastā
14. jūnijā ar klusuma brīdi tika
pieminēti izsūtītie latvieši. Tika
iededzinātas svecītes un nolikti ziedi
pie piemiņas akmens Komunistiskā
genocīda upuriem.
23. jūnija vakarā jautru līgošanu
Striķu muižas parkā aizsāka Zvārdes
pagasta amatierteātris “Karameles” ar
pirmizrādi Ritas Missūnes lugai “Padomi pirmajam randiņam”. Svētku vakars turpinājās ar Līgo dziesmām, Līgu
un Jāņu sumināšanu, svētku ugunskura aizdedzināšanu un dančiem.
Informāciju sagatavoja pagastu
kultūras darbu vadītāji, sporta darba
vadītāji, bibliotekāri un d ienas centru
darbinieki●

JUBILĀRI JŪLIJĀ
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

2017. gada JŪLIJS

Saldū notika Saldumu svētki

1. jūlijā Kalnsētas
parkā,
Saldū,
notika
Saldumu svētki.
Svētkus atklāja Saldus novada domes priekš
sēdētājs Reinis Doniņš,
savukārt pusdienas laikā uz
skatuves kāpa grupa “The
radiatorsLV”. Turpinājumā
mazos skatītājus priecēja
Liepājas cirka “Beztmata” izrāde “Saldumu Elfu
duets” un dažādi burvju triki. Taču svētku noslēgumā
uzstājās grupa “Carnival
Youth”. Visa pasākuma
laikā
Kalnsētas
parka
pļavā darbojās zinātkāres
centra “Zinoo” tematiskās
darbnīcas – “Saldais konst
ruktors”, ziedu darbnīca un
“Lietu otrā dzīve”.
Dienas gaitā Saldumu
svētku apmeklētāji varēja
baudīt visdažādākos Saldus novadā tapušos našķus
degustāciju teltī, apmeklēt
kādu no radošajām darb
nīcām (gleznošanu uz
ūdens, sveču tīšanu, stropu
apgleznošanu, gravīru, ba-

lonu un bitīšu darbnīcu),
kā arī kāpt klinšu sienā,
šaut ar loku, izlēkāties
piepūšamajās
atrakcijās,
satikt trusīšus, kā arī doties
izjādē ar zirgu. Slackline.
lv piedāvāja piedāvāja
nebijušas izjūtas – stai
gāšanu pa līdzsvara lentām.
Saldumu svētku norisi
atbalstīja: Saldus novada
pašvaldība,
SIA “Saldus Pārtikas kombināts”,
SIA “Saldus maiznieks”,
AS “Druva Food”, SIA
“Cannelle Bakery”, zīmols
“Biezpiena bumbeles”, SIA
“Meduspils”.
Pasākuma organizatori
izsaka pateicību visiem
brīvprātīgajiem, kuri palī
dzēja Saldumu svētku no
risē un nebaidījās no darba
par spīti izaicinošajiem
laikapstākļiem.
Pasākumu rīkoja Saldus
novada p/a “Saldus TIKS
centrs”.
P/a “Saldus TIKS centrs”●
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