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4. augustā - Saldus
novada bērnības
svētki

Godināti Saldus novada uzņēmēji

Ne visi bērni ir tikuši pie
krustvecākiem, tāpēc šī vasara varētu
būt īstais brīdis.
Aicinām līdz 1. jūnijam pieteikt
pirmsskolas vecuma bērnus, vēlams
no 3 līdz 6 gadu vecumam, dalībai
Saldus novada Bērnības svētkos, kas
notiks 2018. gada 4. augustā.

Lielākie iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji – AS “PATA Saldus”, SIA “SALDUS
CEĻINIEKS”, SIA “VECVAGARI M”, SIA “66 NORTH BALTIC” un SIA “PAMPĀĻI”

13. aprīlī svinīgā pasākuma
“Saldus novada Uzņēmēju gada
balva” laikā Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš un īpaši
veidotas žūrijas komisijas pārstāvji
godināja 2017. gada veiksmīgākos,
atbildīgākos un radošākos uzņēmējus
piecās nominācijās.
Kā pasākumā atzīmēja Saldus
novada domes priekšsēdētājs: “Saldus novada uzņēmēju darbs un
ieguldījums ir viena no novada
panākumu atslēgām. Saldus novada
iedzīvotāji lepojas, ka strādā mūsu
uzņēmumos, iesaka tos nominācijām,
un par šo attieksmi un darbu vēlos pateikt paldies ne tikai svētkos, bet arī
ikdienā. Mūsu uzņēmēji ir padarījuši
novadu par labu vietu ģimenēm,

personīgai izaugsmei un tūrismam.
Paldies jums par godprātīgu darbu,
par to, ka esat sociāli atbildīgi, par to,
ka esat izvēlējušies Saldus novadu par
savu uzņēmējdarbības vietu!”
Balvas tika pasniegtas uzņēmējiem
šādās nominācijās:
Gada jaunais uzņēmējs: Dainas
Ābeles audiologopēda prakse;
Gada mājražotājs/amatnieks zīmols
“Biezpiena Bumbeles”;
Gada lauksaimnieks: SIA “Pampāļi”;
Gada uzņēmējs: SIA “Saldus Druva”;
Gada partneris:
ceļinieks”.

SIA

“Saldus

Turpinājums 2. lpp.

Svētki tiek organizēti, lai bērni
tiktu pie kūmām (krustvecākiem).
Svinēsim svētkus kopā ar “Sapņu
rūķiem”. Izsapņosim savus bērnu dienu sapņus, izšūposimies bērnības
šūpolēs! Galvenais ir šo dienu padarīt
īpašu bērnam tā, lai tā paliktu kā gaišs
un priecīgs šīs vasaras piedzīvojums!
Pieteikties
svētkiem
lūdzam
Dzimtsarakstu nodaļā, līdzi ņemot
bērna dzimšanas apliecību un ziņas
par krustvecākiem. Dalības maksa
svētkos ir 21.00 EUR no ģimenes (ja
no ģimenes svētkos vēlas piedalīties
vairāki bērni, maksa nemainās).
Atgādinām, ka Dzimtsarakstu nodaļā
par pakalpojumiem vairs nevar
norēķināties ar skaidru naudu.
Tālruņu
numuri
informācijai
63807951,
25479813.
Lūdzam
pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi.
Silvija Jakševica,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja●

2018. gada MAIJS		
Šogad
iedzīvotāji
konkursam
pieteica 32 pretendentus četrās
nominācijās.
No
pieteiktajiem
uzņēmējiem tika izvēlēti tie, kurus
žūrija apmeklēja klātienē. Žūrijā
darbojās Saldus novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts,
LTRK Saldus un Brocēna novadu
biedru atlases vadītāja Kristiāna
Ābola, Saldus rajona attīstības
biedrības vadītāja Sandra Fridrihsone, Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs” direktore Eva RozīteŅikitina un laikraksta “Saldus Zeme”
žurnāliste Daina Marcinkus.
Uzvarētājiem tika pasniegtas metāl
mākslinieka Reiņa Kuncīša īpaši šim
notikumam darinātas balvas.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Šogad savas specbalvas bija sagā
dājuši arī Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera un laikraksts “Saldus zeme”. LTRK īpašās nominācijās
apbalvoja Z/S “Birzes” un SIA “Ergo
E.B.F.”, savukārt laikraksts “Saldus
zeme” par savu favorītu izraudzījās
SIA “Saldus maiznieks”.
Kā ierasts, balvas tika pasniegtas
arī pieciem lielākajiem iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātājiem –
AS “PATA Saldus”, SIA “SALDUS
CEĻINIEKS”, SIA “VECVAGARI
M”, SIA “66 NORTH BALTIC” un
SIA “PAMPĀĻI”.
Saldus novada uzņēmēji tika
godināti jau piekto gadu. Svinīgais

pasākums norisinājās Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu ēkā. Īpašu noskaņu
radīja pasākuma vadītājs Valdis
Melderis, Saldus mūzikas skolas
audzēkņi – Adrians Punkstiņš, Amēlija
Punkstiņa un Katrīna Andrušēvica, kā
arī virtuozais ģitārists Mārcis Auziņš
un dziedātāja Aija Vītoliņa, kuri ne
tikai sniedza pasakainu koncertu, bet
arī aicināja uz kopīgu dziedāšanu
klātesošos.
Pasākumu rīkoja p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”.
Dina Neimeta,
sabiedrisko attiecību speciāliste●

Ko varēja ieraudzīt izstādē “Ražots Saldus novadā 2018”?
bija ap 2 metriem un svars – ap 45 kg.
Kūku sarūpēja SIA “Kalnsētas”, un tā
tika notiesāta 40 minūšu laikā.

Līdz ar pavasara iestāšanos, jau
septīto gadu, norisinājās izstāde
“Ražots Saldus novadā”, kurā vien
kopus pulcējās gan Saldus novada
uzņēmumi un tirgotāji, gan arī
pakalpojumu sniedzēji, iestādes un
biedrības.
Saldus sporta kompleksā notikušo
izstādi plaši apmeklēja Saldus novada iedzīvotāji un mūsu viesi. Šogad
izstāde priecēja ar savu daudzveidību –
sev interesējošo varēja atrast gan tie,
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kuri meklēja Saldus garšu, gan tie, kuri
gribēja iepazīt Saldus ražotājus. Tāpat
bija iespēja iepazīties ar dažādiem
pakalpojumu sniedzējiem.
Saulainajā
sestdienā
izstādes
visapmeklētākais brīdis bija pus
dienlaikā, kad Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš sveica
dalībniekus un apmeklētājus, kā arī
tika dalīta gaidītā, tradicionālā svētku
kūka. Šogad apmeklētāju vēderus
pildīja medus kūka, kuras garums

Pasākuma vadītājs – aktieris Kaspars Brūvelis – uzturēja možu garu
visas dienas garumā, un par īpašu
pārsteigumu
gādāja
iluzionists
Robijs Trankalis. Kā ierasts, arī par
pasākuma mazākajiem apmeklētājiem
tika padomāts – biedrība “Saldene”
bija parūpējusies par atrakcijām,
darbojās JIC “Šķūnis” vadītās radošās
darbnīcas, bet kompleksa ārpusē bija
redzami biedrības “Saldus Jātnieku
kluba” paraugdemonstrējumi, lauku
sēta “Kļavas” ļāva apmīļot trušus, un
lauku sētas “Kaijas” saimniece Ieva
Forstmane piedāvāja izjādi ar zirgu.
Izstādes noslēgumā, jautrā un
azartiskā noskaņā tika izlozētas ap 20
atbalstītāju sarūpētās balvas.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” kolektīvs pateicas visiem
izstādes dalībniekiem, apmeklētājiem
un Saldus sporta kompleksa darbi
niekiem!
Dina Neimeta,
sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Kapitālsabiedrību vadītāji tikās ar iedzīvotājiem
• SIA “Saldus medicīnas centrs”
vadītājs Ingemars Harmsens;
• SIA “Saldus komunālserviss”
vadītājs Jānis Blūms;
• SIA “Saldus namu pārvalde”
vadītājs Petrs Brazdausks;
• SIA “Saldus siltums” vadītājs
Armīns Miķelsons;
• SIA “Saldus tirgus” vadītājs Kaspars Skapsts.
19. aprīļa vakarā Avotu ielā 12 no
tika Iedzīvotāju konsultatīvā sapul
ce, kuras tēma bija “Saldus novada
pašvaldības kapitālsabiedrības”.
Uz tikšanos ar iedzīvotājiem tika
aicināti visi pieci kapitālsabiedrību
vadītāji:

Kapitālsabiedrību vadītāji bija
sagatavojuši prezentācijas, lai klāt
esošos iepazīstinātu ar uzņēmuma
darbību un aktualitātēm, kā arī
atbildēja uz visiem iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem.
Iedzīvotāji
aktīvi
iesaistījās
diskusijās un guva atbildes uz sev

Aprīlis – Lielās talkas
mēnesis

interesējošajiem jautājumiem gan
no kapitālsabiedrību vadītājiem,
gan no pašvaldības darbiniekiem.
Kopā ar Saldus novada pašvaldības
speciālistiem tika pārrunāti dažādi
jautājumi, kā piemēram, par Kuldīgas
ielas rekonstrukciju.
Sapulcē piedalījās arī Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš,
priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts,
izpilddirektors Kristaps Osis, deputāti
un pašvaldības darbinieki.
Liels paldies visiem aktīvajiem
Saldus iedzīvotājiem par dalību
sapulcē!
Zane Šteina,
sabiedrisko attiecību speciāliste●

toti lielie konteineri. Šajos konteineros NEBIJA paredzēts
izmest automašīnu riepas un šīferus. Akcijas laikā savākto
atkritumu izvešanas izmaksas sedza Saldus novada
pašvaldība.
Prieks, ka iedzīvotāji ļoti aktīvi izmantoja šo iespēju un
sakopa savus īpašumus! Sakām lielu paldies par atsaucību!
Kā arī liels paldies SIA “Saldus namu pārvalde” un Saldus novada pašvaldības policijas darbiniekiem par kārtības
uzturēšanu akcijas laikā!
Lielā talka šogad noritēja jau desmito reizi, un iedzīvotāji
28. aprīlī tika aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet arī veikt
dažādus apkārtējās vides labiekārtošanas darbus. Kā katru
gadu, arī šoreiz talkas atbildīgie saņēma bezmaksas atkritumu maisus.

Lielgabarīta sadzīves atkritumu akcija Saldū bijušajā pienotavas
laukumā

Gatavojoties Lielajai talkai, Saldus novada pašvaldība
aicināja iedzīvotājus jau sākt sakopšanas darbus savās
mājās, garāžās vai šķūnīšos.
No 19. līdz 21. aprīlim iedzīvotājiem bija iespēja nodot
lielgabarīta sadzīves atkritumus un veco sadzīves tehniku,
vedot to uz bijušās pienotavas laukumu, kur tika izvie

Saldus novada pašvaldības darbinieki šogad talkoja
Kalnsētas parkā, kur tika veikti gan labiekārtošanas darbi,
gan vākti atkritumi, lai mūsu pilsēta kļūtu vēl sakoptāka un
skaistāka. Sadarbojoties ar Saldus pamatskolas skolēniem,
ir tapuši putnu būrīši, kurus Lielās talkas dienā pašvaldības
darbinieki izvietoja Kalnsētas parkā. Liels paldies par
veiksmīgo sadarbību skolotājam un 9. klases skolēniem
par putnu būrīšu pagatavošanu.
Tikai kopā mēs varam veikt lielus darbus savā
novadā un Latvijā!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Valsts policijas Saldus iecirknī
jauns priekšnieks

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa priekšnieks
Eduards Boļšakovs

Sākot ar 9. aprīli, Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Saldus iecirkņa priekšnieka pienākumums pilda
Eduards Boļšakovs.
Apsveicam un vēlam panākumus jaunajā amatā!
Saldus novada pašvaldība●

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Akordeonistu ansamblim
“Akords” 7 gadu jubileja

15. aprīlī Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
akordeonistu ansamblis “Akords” svinēja septiņu gadu
jubileju, draugiem, atbalstītājiem un klausītājiem dāvājot
koncertu Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.
Ansambli sveica gan domes vadība, gan draugi un
atbalstītāji, vēlot tikpat lielu enerģiju, dzīvesprieku un
radošumu, kā līdz šim. Tā kā pirmais koncerts tika izpirkts,
22. aprīlī notika papildkoncerts, kurš arī pulcēja kuplu
skatītāju skaitu.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”●

Saldus pensionāru biedrība draugu pulkā svin 25. jubileju
Balode, gan Saldus novada sociālais dienests un Saldus
novadā esošās pensionāru biedrības. Tāpat svarīgi viesi
bija gan Latvijas pensionāru federācija, gan Saldus politiski represēto biedrība, gan ventspilnieki, talsinieki un dobelnieki.

Deputāte Inta Vanaga pasniedza Saldus novada domes Atzinības rakstu
Kārlim Sergejevam par ilggadīgu organizācijas vadīšanu

Saldus novada domes deputāte Inta Vanaga klātesošajiem
nodeva siltus Saldus novada domes priekšsēdētāja sveicie
nus un Saldus pensionāru biedrības vadītājam Kārlim
Sergejevam pasniedza Saldus novada domes Atzinības
rakstu par ilggadīgu organizācijas vadīšanu, atzīmējot Saldus pensionāru biedrības 25. dzimšanas dienu. Deputāte
Natālija Balode priecājās par Saldus pensionāru biedrības
aktivitāti projektu īstenošanā un vēlēja klātesošajiem daudz
veselības un dzīvesprieka.

21. aprīļa pēcpusdienā Saldus Bērnu un jaunatnes
centra lielo zāli piepildīja Saldus pensionāru biedrība,
viņu draugi no Saldus novada un dažādām tuvākām un
tālākām Latvijas pilsētām.

Pēc sveicēju uzrunām klātesošos ar skaistu koncertu
priecēja grupa “Cik dažādi”, un vēlāk uz skatuves kāpa arī
Saldus p/a “Saldus TIKS centrs” akordeonistu ansamblis
“Akords”.

Saldus pensionāru biedrību 25 gadu jubilejā sveica gan
Saldus novada domes deputātes Inta Vanaga un Natālija
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Saldus novada pašvaldība sveic Saldus pensionāru
biedrību un novēl arī turpmāk aktīvi un radoši darboties!
Dina Neimeta, sabiedrisko attiecību speciāliste●

SALDUS NOVADA VĒSTIS 					
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Saldus pilsētas bibliotēkā pieejama jauna datubāze
Mācībām un interešu pilnveidei
Saldus pilsētas bibliotēka iesaka iz
mantot bibliotēkā pieejamus elektro
niskos resursus. Jaunums – šogad
abonēta universāla daudznozaru
enciklopēdiskā publikāciju datubāze
angļu valodā.
Britannica Online Library Edition
ir drošas un uzticamas informācijas
resurss visām vecumu grupām –
bērniem, jauniešiem, studentiem un
pieaugušajiem. Datubāze ir viegli un
ērti lietojama, pēc izvēlētā atslēgvārda
atradīsiet informāciju par valstīm (var
izvēlēties pārskata gadu), notiku
miem, sabiedrībā un vēsturē zināmām
personām, utt. Pieejamie resursi: attēli,
video, vārdnīca, žurnālu publikācijas,
interneta adreses, e-grāmatas. Iespēja

publikāciju tekstus klausīties angļu
valodā, izdrukāt vai pārsūtīt uz epastu un tiešsaistē tulkot citā valodā
(arī latviešu).
Studentiem un skolēniem noderēs
mācību ceļvedis, kas iepazīstina, kā
rakstīt esejas un grāmatu apskatus,
sagatavot prezentācijas, aprakstīt
pētījumus, salīdzināt valstis pēc to
pamatrādītājiem utt.
Datubāzē atradīsiet informāciju
par dzīvniekiem, ģeogrāfiju, dzīvības
procesiem, filosofiju, reliģiju, mate
mātiku, zinātni, sportu un atpūtu,
vēsturi, mākslu un literatūru, augiem, tehnoloģijām, kā arī pieejama
klasiskās literatūras kolekcija ar darbu
pilntekstiem.

Latvijas spēks
ir ģimene!
Laipni lūdzam apmeklēt novadpētniecības izstāžu ciklu
“Latvijas spēks ir ģimene!” Saldus pilsētas bibliotēkas
Klusajā lasītavā! Deviņus mēnešus Latvijas simtgades
noskaņās iepazīstinām ar kādu no Saldus novada
ģimenēm.
Janvārī priecīgā, darbīgā un dziedošā Benežu-Statkus
dzimta no Vadakstes: Ainas Statkus, viņas meitas Sintijas
Statkus un brāļadēla Toma Beneža fotogrāfijas – skatījumā
uz mīļo Vadaksti dažādos gadalaikos, dažādās noskaņās.
Vadakstniece Aina iepazīstināja arī ar savu literāro daiļradi.
Februārī varējām pieskarties zvārdenieku Gustiņu
ģimenes mākslas brīnumam. Izstādē – Ritas Gustiņas
(Krūzas) gobelēni, apgleznoti zīda audumi un viņas vīra
Rolanda Gustiņa gleznas akvarelī, miniatūras un košās
apsveikumu kartītes, kā arī Gustiņu ģimenes sieviešu
pērļošanas darbi. Mākslinieces ir arī Gustiņu meitas Ilze
un Inese. Pirmos mākslas darbus “eksponēja” Ritas un
Rolanda mazbērni Kārlis, Rūdolfs un Paulis.
Martā priecēja pampāļnieces Lindas Sulutauras (agrāk
pazīstama kā Linda Kunstmane) ģimene. Talantīgās
Kurzemes keramiķes un Daugmales dravnieka Jāņa Sulutaura izstādes noslēguma pasākumā ikviens dalībnieks

Izmantojot datubāzes daudzpusīgās
iespējas, aicinām ikvienu interesentu
papildināt un iegūt jaunas zināšanas.
Datubāzu lietošanā apmācām skolēnu
grupas (vēlams iepriekš pieteikties)
un individuālus interesentus. Papildus
iesakām arī citas bibliotēkā abonētās
vai brīvpieejas datubāzes.
Vairāk informācijas par Saldus
pilsētas
bibliotēkā
pieejamām
datubāzēm atrodama bibliotēkas
mājaslapā: biblioteka.saldus.lv, sadaļā
Abonētās datubāzes un Katalogi un
Kartotēkas.

Andra Gaigala, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre – ESIP
koordinatore●

varēja piedalīties radošajā darbnīcā: Daugmales Jāņa bišu
medus degustācijā, vaska sveču liešanā pēc senās metodes
un laimīgās keramikas pogas veidošanā.
Aprīlī – novadpētniecības izstāde “Daila un Rihards
Mankus Saldus sporta dzīvē”. Tajā plašs fotogrāfiju klāsts un
dažāda līmeņa godalgas daudzu gadu garumā. Saldus sporta
“celmlauži” Daila un Rihards Mankus aktīvi piedalījušies
Saldus sporta dzīvē jau no pašiem pirmsākumiem. Viņi ar
savu azartu un aizrautību ievadījuši sportā pirmo orien
tieristu paaudzi. 1999. gadā Saldus rajona padome un
orientēšanās klubs “Saldus”, kopā ar ģimeni, iedibinājuši
Riharda Mankus (1929.-1997.) piemiņai veltītas sacensības
orientēšanās sportā.
Maijā izstādi pārstāvēs ģimene no Saldus – floriste,
dekoratore Iveta Gulbe un fotogrāfs Jānis Riņķis. Jūnijā –
pazīstamā lietišķās mākslas meistare Melita Medne un
viņas dēls Egils. Jūlijā – Lutriņu pagasta mākslinieku
Kungu ģimene: karikatūras, gleznas, rotas. Augustā būs
iespēja iepazīties ar J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
dalībnieces Dairas Ābolas ģimeni – meitu Ilzi, mazmeitu
Evu un mazmazmeitu Emiliu. Novadpētniecības izstāžu
ciklu “Latvijas spēks ir ģimene!” noslēgs Robu ģimene.
Visi mīļi aicināti iepazīties ar Saldus novada ģimenēm
un viņu ieguldījumu Saldus novada dzīvē!
Saldus pilsētas bibliogrāfe Santa Švalbe●
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Sociālā dienesta aktualitātes
senioriem, 5. maijā devāmies ciemos
Jauka vieta atpūtai
Lutriņu pagasta dienas
pie Novadnieku pagasta senioriem uz
centrs “Kadiķītis” aprīlī
senioru pavasara balli “Ziedu balle”.

Jau daudzus gadus cilvēkus, kas
dodas uz Saldus medicīnas centru vai
Sociālā dienesta ēku, priecē sakopts
stūrītis ar soliņu un apstādījumiem
Slimnīcas ielas malā. Te saimnieko
dienas aprūpes centra “Saulespuķe”
klienti. Atjauno stādījumus, apgriež
krūmiņus un sastāda puķes. Šis pa
vasaris nav izņēmums, kad gan darbinieki, gan klienti grāba, ravēja un
laistīja, iekopjot atkal jaunu dobi.
Prieks ir abpusējs, kad redzam, ka
daudzi garāmgājēji apsēžas, atpūšas
vai apstaigā stādījumus un priecājas.

Otrdienās sociālajā dzīvojamā
Dienas centrā “Kadiķītis” katru
nedēļu notiek aktivitātes, kas mājā “Rūķīši” notiek rotaļnodarbības
paredzētas dažādām sabiedrības māmiņām ar mazuļiem. Kopīgās
rotaļās un aktivitātēs bērni attīsta savas
grupām.
prasmes, attīsta prasmi draudzēties.
Pirmdienās kopā ar Lutriņu se- Māmiņām tā ir iespēja satikties savā
nioru kluba “Cerība” dalībniecēm starpā un kopīgās sarunās atrast attiekamies vecajā Lutriņu skolā, kur bildes uz interesējošiem jautājumiem.
radošā un draudzīgā gaisotnē radām Priecājamies par katru jaunu nodarbību
skaistas un sadzīvei noderīgas lie- dalībnieku.
tas, interjera priekšmetus. Darbiņi ir
Otrdienās sociālajā dzīvojamā
paveicami ikvienam – tie ir vienkārši
notiek
aktivitātes
mājas
un pagatavojami no materiāliem, kas mājā
ir ikvienam mājās. Priecājamies par iedzīvotājiem – atbilstoši viņu
ikvienu dalībnieku, kas pievienojas. prasmēm un interesēm. Veiksmīgi un
azartiski esam aizsākuši kopīgas fizisNodarbības notiek plkst. 11.00.
kas aktivitātes – nūjošanu. Droši vari
Lutriņu pagasta seniori aktīvi pievienoties mūsu pulciņam!
piedalās projekta “Pasākumi vietējās
Lutriņu pagasta dienas centrs
sabiedrības veselības veicināšanai
un
slimību
profilaksei
Saldus “Kadiķītis” strādā pirmdienās un
novadā” aktivitātēs. Aktīvi sekojam otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Gaidīsim tieši Tevi ciemos!
informācijai un piedalāmies!

Ar prieku apmeklējam senioru
sadraudzības pasākumus. 21. aprīlī
Saldus sociālais dienests● viesojāmies pie Remtes pagasta

Sociālais pedagogs Maija Broka ●

Sākusies pieteikšanās konkursam
“Sakoptākais īpašums Saldus novadā”
Konkursu “Sakoptākais īpašums Saldus novadā” rīko
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs”, lai veicinātu
Saldus novada administratīvās teritorijas sakopšanu
un ainavu veidošanu, rosinātu iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību kultūrvides veidošanā un lai izteiktu pateicību
sakoptāko un skaistāko īpašumu veidotājiem.

Pieteikuma anketas pieejamas Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv, Saldus novada pašvaldības administra
tīvajās ēkās Striķu ielā 3 (apmeklētāju pieņemšanas centrā)
un Avotu ielā 12 (3. stāvā, 302. kabinetā), kā arī p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (Striķu
ielā 3), Saldus pilsētas bibliotēkā (Tūristu ielā 3), pagastu
pārvaldēs un novada bibliotēkās.

Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt ēkas
īpašnieks vai jebkura cita persona, aizpildot pieteikuma
anketu. Pieteikuma anketas gaidām līdz 2018. gada 29.
jūnija plkst. 15.00. Aizpildīto pieteikuma anketu iespējams
nosūtīt uz e-pasta adresi: maija.rjabova@saldus.lv vai
aizpildīt un iesniegt uz vietas kādā no anketu saņemšanas
punktiem.

No izvirzītajiem pretendentiem vērtēšanas komisija
atlasīs tos, kuri tiks apmeklēti klātienē.
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Konkursa vērtēšana tiek organizēta augustā un
septembrī, un uzvarētāji tiks apbalvoti Valsts svētku
pasākumā novembrī.

SALDUS NOVADA VĒSTIS 					
Pretendentus (objektus) konkursam var pieteikt
sekojošās nominācijās:
• sakoptākais privātīpašums Saldus pilsētā;
• sakoptākais privātīpašums Saldus novadā;
• sakoptākā komerciālā ēka;
• sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus pilsētā;
• sakoptākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saldus novadā.

2018. gada MAIJS

Ar dāvanu kartēm no saimniecības preču vai
būvmateriālu veikaliem katrā nominācijā apbalvo pirmo
trīs vietu ieguvējus, piešķirot pirmajai vietai EUR 100,
otrajai EUR 75, trešajai EUR 50.
Ar goda plāksnēm katrā nominācijā apbalvo pirmo vietu
ieguvējus.
Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS centrs”
e-pats: maija.rjabova@saldus.lv, tel. 26848301●

Pasākums “Skolas Lepnums 2018” Saldus vidusskolā

20. aprīlī Saldus vidusskolā notika svinīgs pasākums
“Skolas Lepnums 2018”.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
p asniedza balvu “Skolas Lepnums Zinībās 2018”
Nikitam Černišovam.
Pasākumā balvas skolēniem pasniedza Saldū zināmi
cilvēki:
• “Skolas lepnums Mākslā 2018” – Didzis Jurovs,
balvu pasniedza Eleonora Zandere;
• “Skolas lepnums Aktivitātēs 2018” – Toms Samsons,
balvu pasniedza Zigmārs Dūdiņš jeb DJ Ziggy;

• “Skolas Lepnums Saskarsmē 2018” – Nikola
Svilāne, balvu pasniedza Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” kultūras projektu vadītāja Zita Stromčinska;
• “Skolas Lepnums Sportā 2018” – Kristers Ķeķis,
balvu pasniedza Saldus sporta centra direktors Madars
Roga.
Esam lepni par skolēnu iegūtajiem apbalvojumiem!

Inga Mankus, Saldus vidusskolas direktore●
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Saldus novada svētki “Ar savu krāsu Latvijas rakstā”
PROGRAMMA
25. MAIJS

Plkst. 18.00 Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” jauktā kora “Saldavas” un Francijas (Vilebona) jauktā kora
“JOSQUIN DES PRES” sadraudzības koncerts Saldus Mūzikas un mākslas skolu akustiskajā koncertzālē.
Plkst. 20.00 Svētku ieskandināšana ar grupas “DaGamba” koncertu O. Kalpaka laukumā.
Plkst. 21.30 Brīvdabas kino vakars “Latvijas kino raksts” – Latvijas simtgades filmas O. Kalpaka laukumā.
Plkst. 22.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas stīgu kvarteta koncerts “Nakts Jaunauces pilī” Jaunauces pilī
Plkst. 24.00 Nakts dievkalpojums Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā.

26. MAIJS

Plkst. 9.00 Svētku tirgus Lielajā ielā.

Plkst. 10.00 Spēkratu apskate Saldus tirgus laukumā.
Plkst. 10.00 Bērnu pilsētiņa bērnu rotaļu laukumā “Pīļuks”, Avotu ielā.
No plkst. 10.00 Dienas skatuve “Saldus novada nākotnes raksts” O. Kalpaka laukumā. Piedalās bērnu un jauniešu
kolektīvi. Kaspara Blūma–Blūmaņa jeb Kašera programma.
No plkst. 10.00 līdz 15.00 Darbnīca “Mans raksts Latvijas jostā” Kapelleru namā.
No plkst. 10.00 Sportiskās aktivitātes (strītbols, florbols, pludmales volejbols, regbijs u.c.) pie Saldus sporta
kompleksa.
No plkst. 10.00 līdz 14.30 Latvijas spēkavīru čempionāta posms Saldus tirgus laukumā.
No plkst. 11.00 Izstāde “Saldenieki uz Latvijas un pasaules teātru skatuvēm” JRSVM muzejā.
Plkst. 11.00 Svētku gājiens “Ar savu krāsu Latvijas rakstā” Saldus pilsētā.
Plkst. 12.00 Svētku uzrunas O. Kalpaka laukumā.
No plkst. 12.15 līdz 12.55 Novada raksts pagastu veidotā svētku kūkā O. Kalpaka laukumā.
Plkst. 13.00 Draiskais skrējiens “Ciecernieks” no O. Kalpaka laukuma.
Plkst. 14.00 Latvijas MTB posms NORTH66 velomaratons apkārt Cieceres ezeram.
Plkst. 16.00 Moto parāde Saldus pilsētas ielās.
Plkst. 18.00 Lielkoncerts “Ar savu krāsu Latvijas rakstā” Kalnsētas parka estrādē. Koncertā piedalās solisti
Marts Kristiāns Kalniņš, Kristīne Kārkla-Kalniņa, Miks Dukurs, Annija Putniņa, Dināra Rudāne, Juris Jope, Andris
Ērglis. Muzikālā grupa Jāņa Srazda vadībā, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” TDA “Kursa” un Novadnieku
pagasta deju kopa “Sadancis”, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” jauktais koris “Saldava”, Saldus novada 1. –
9. klašu deju kolektīvi.
Plkst. 21.00 Lietuviešu populārās mūzikas grupa “Daddy was a milkman” Kalnsētas parka estrādē.
Plkst. 22.00 Balle ar grupu “Cits kvartāls” Kalnsētas parka estrādē.
Plkst. 1.00 DJ Ziggy Kalnsētas parka estrādē.
Plkst. 20.00 Cīņu šovs Saldus sporta stadionā.

25. UN 26. MAIJĀ

Vides objekti “THERAPY” – muzikālā gleznu galerija (ar Riharda Zaļupes mūziku), “FACEBOOK” – neona gaismu
gleznu stāsti un “KRĀSĒDIENS” – radošas un aktīvas ēdienu pasakas Saldus pilsētā.

VISI PASĀKUMI BEZ MAKSAS!
VAIRĀK INFORMĀCIJAS WWW.SALDUS.LV
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PASĀKUMU KALENDĀRS
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ,
Lielajā ielā 3b

BDK “Dzīpars” sezonas noslēguma koncerts Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.
Saldus novada svētki “Ar savu krāsu
25. un 26.05.
Latvijas rakstā”.
Ghetto Games Saldus 2018. Ghetto
basket, florbols, Ghetto volley, bokss,
balansa velosipēdi. Radošās darbnīcas,
2.06. plkst. 10.00 skimbords, klinšu kāpšana, piepūšamās
atrakcijas, konkursi. Vakarā uz lielās
skatuves grupa “Bermudu divstūris”,
Edavārdi, DJ VENTO, DJ ZIGGY.
Jaunauces pils dārza svētki. Plkst.
12.00 svētku atklāšana, plkst. 13.00
priekšlasījums “Muižniecības balles tērps
20. gs. sākumā”, plkst. 14.00 1915. gada
balles deju demonstrējumi, plkst. 14.30
klasiskās mūzikas koncerts “Sapnis par
3.06. plkst. 12.00 balli”. Visas dienas garumā pastaigas
parkā, izbraukumi zirga pajūgā, izjāde ar
poniju, kroketa spēle, radošās darbnīcas,
atvērts pils vīna pagrabiņš. Pieteikšanās
bezmaksas vietai autobusā Saldus-Jaun
auce-Saldus uz dārza svētkiem pa tel. nr.
63807443 līdz 28. maijam.
SALDUS PILSĒTĀ

22.05. plkst. 18.00 Saldus BJC koncerts vecākiem.

Svētku koncerts Zelta ģimenēm Saldus
novada pašvaldības administratīvās ēkas
Lielajā zālē, Avotu ielā 12.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Izstādes “Bērni fotografē Eiropu”
9.05. plkst. 18.00
atklāšana.
Muzikāls stāsts “Elles ķēķis. ŅujorkaLatvija” ir par Ņujorkas mākslinieku
10.05. plkst. 19.00
grupu. Piedalās: Laila Saliņa un Gundars
Silakaktiņš. Biļetes cena 8 EUR.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē

Lekcija “Mana laiva ir viegla un strauja”.
Visus interesentus aicinām uz gastroente
15.05. plkst. 17.00
rologa, profesora Anatolija Danilāna
izglītojošu lekciju. Ieeja bez maksas.
KAPELLERU NAMĀ

19.05. plkst. 12.00

15.05.

9.05. plkst. 18.00

Izrāde bērniem “Tuntuļu Jurītis”. Izrādes
garums 55 min. Biļetes cena 4 EUR.

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ,
Avotu ielā 12A
Meditatīvās mūzikas koncerts “Spēlējot
dzīvi kā dziesmu”. Piedalās Massimo
Ormea (Itālija), Rasa Laube, Mareta
Beitika, Baiba un Kalvis Vītoli, Jānis
13.05. plkst. 19.00 Ausmints Vītols, Reinis Grants, Mārtiņš
Lange u.c. (Latvija). Biļetes cena: 5
EUR. Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs
(Saldū, p/a “Saldus TIKS centrs” kasē,
Striķu ielā 3) un www.bilesuparadize.lv.

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
14.02. – 31.08.
Orientēšanās “Es mīlu Tevi, Saldus!”.
Rūda Pētersona gleznu un keramikas
6.03. – 8.05.
darbu izstāde “Del Ruden”.
Izstāde no muzeja krājuma “…reiz
17.04. – 13.05.
Ezerē..”.
13.05. plkst. 12.00 Filma “Mērijas ceļojums” rež. K. Želve.
Muzeju nakts 2018 ar devīzi
19.05. no plkst.
“Saldus - mūsu šūpulis”.
19.00 – 01.00
Izstāde “Saldenieki uz Latvijas un
pasaules skatuvēm”, veltīta Saldū
dzimušajiem aktieriem.
Tikšanās ar Liepājas teātra aktrisi Agnesi
27.05. plkst. 13.00
Jēkabsoni.
Visu mēnesi
Izglītojošā nodarbība “Ģerboņu stāsti”.
Izglītojošā nodarbība “Sapnis vai
Līdz 8.05.
īstenība?” R. Pētersona izstādē tēma
sirreālisms.
Izglītojošā nodarbība “Ko stāsta sen
Līdz 13.05.
lietas” izstādē “…reiz Ezerē…”.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
19.05. – 6.08.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
izstāde “Mākslas dienas 2018”.
Semināru cikls par 0-2 g.v. bērnu attīstību
19.05. plkst. 11.00
un aprūpi.
Darbnīca “Mans raksts Latvijas jostā”.
26.05. plkst. 10.00
Atbalsta nodibinājums “CEMEX Iespēju
– 15.00
fonds”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
3.05. – 1.06.

Pēc kalendāra
9.05. plkst.10.00
10.05. plkst. 16.00
– 18.00
11.05. plkst. 12.00
12.05. plkst. 10.00
16.05. plkst. 10.00

Saldus novada atklātais čemp. basketbolā.
Vieglatlētikas četrcīņa 2004.-2005.g.dz.
(6.-7.klašu grupas) Saldus stadionā.
Tautas orientēšanās sacensības ABC2018 5. kārta. Biksti (pie torņa).
Saldus sporta skolas atklātās vieglatlēti
kas sacensības U 14 un U 12 vecuma
grupām.
Saldus sporta skolas atklātais čempionāts
svarcelšanā Saldus sporta kompleksā.
Vieglatlētikas sacensības 2002.(01.)2003.g.dz. (8.-9. kl.gr.)
un 1998.2001.g.dz. (vsk. gr.) Saldus stadionā.
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16.05. plkst. 15.30
– 19.00
17.05. plkst. 16.00
– 18.00
19.05. plkst. 10.00
19.05. plkst. 10.00
24.05. plkst. 16.00
– 18.00
25.05. plkst. 12.00

26.05. no plkst.
10.00

31.05. plkst. 16.00
līdz 18.00

Skrējiens “Kalnsētas apļi 2018” 3. kārta 9
vecuma grupās. Kalnsētas parkā.
Tautas orientēšanās sacensības “ABC
2018” 6. kārta. O.Kalpaka muzejs.
Atklātās Saldus novada meistarsacīkstes
boksā Kuldīgas ielā 3, sporta zālē.
Saldus novada atklātās sacensības
medību šaušanā Zvārdes šautuvē.
Tautas orientēšanās sacensības “ABC
2018” 7. kārta. Skrunda.
Saldus sporta skolas atklātās vieglat
lētikas sacensības U 18 un U 16 vecuma
grupām Saldus stadionā.
Sporta sacensības Saldus novada svētku
ietvaros. Strītbols, Latvijas pludmales
volejbola 1. posms, strīt florbols, draiskais skrējiens “Ciecernieks“, Latvijas
MTB posms NORTH66 velomaratons
apkārt Cieceres ezeram, cīņas šovs.
Tautas orientēšanās sacensības “ABC
2018” 8. kārta. Skrunda, Mučukalns.
EZERES PAGASTĀ

22.05. plkst. 10.30 Ezeres KN Cirka izrāde. Ieeja 2 EUR.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Jaunauces tautas namā viesosies Rubas
11.05. plkst. 20.00 pagasta amatierteātris ar Ritas Missūnes
situāciju komēdiju “Dāvana tantei”.
Saldus novada svētku ietvaros Jaun
auces pilī notiks Jāzepa Vītola Latvijas
25.05. plkst. 22.00 Mūzikas akadēmijas stīgu kvarteta koncerts “Nakts Jaunauces pilī”. Ieeja bez
maksas.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
18.05. plkst. 18.00 Ģimenes dienai veltīta ģimeņu stafete.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Lutriņu klubā koncerts “Dziesma manai
11.05. plkst. 18.00
skolai”. Ieeja bez maksas.
Lutriņu klubā Lutriņu un Saldus Tehni12.05. plkst. 19.00 kuma deju kolektīvu koncerts “Mīļums”.
Ieeja bez maksas.
Lutriņu AT “Atvars” pirmizrāde K. Štrāle
Dreika “Kā Ziemeļmeitas brauca puisi
19.05. plkst. 16.00
lūkoties”. Režisore E. Krasnopa. Ieeja
bez maksas. Lutriņu Klubā.
Pludmales volejbola turnīrs skolas sporta
19.05. plkst. 10.00
laukumā.
Sporta hallē zāles futbola sacensības
26.05. plkst. 10.00
“Ziemeļi”.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
7.05. – 11.05.
Visu mēnesi
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Daiļamata pulciņa darbu izstāde Novadnieku pagasta “Mežvidos”.
Gitas Karlsones gleznu izstāde “Iekšējās
sajūtas”.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
14.06. plkst. 11.00 veltīts atceres brīdis Novadnieku pagasta
“Mežvidos”.
Saldus pilsētas bibliotēkas izstāde “Māris
Visu jūniju
Čaklais” bibliotēkā.
Andras
Gaigalas
privātkolekcija
Visu jūniju
“Krūzītes” bibliotēkā.
Zandas Strogonovas darbu izstāde
Visu jūniju
“Izšuvumi un rotaslietas” bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu kultūras namā māmiņdienas
koncerts ar amatiermākslas kolektīvu
18.05. plkst. 18.00
dalību “Savu visskaistāko zemi dievs ir
atdevis mums”.
RUBAS PAGASTĀ
1.06.

Bērnu svētki. Sportiskās aktivitātes,
radošās darbnīcas un citas aktivitātes.
SALDUS PAGASTĀ

Druvas vidusskolas “Pavasara koncerts”
6.-12. kl. Druvas kultūras namā.
Druvas vidusskolas “Pavasara koncerts”
17.05. plkst. 18.00
1.-5.kl. Druvas kultūras namā.
Druvas Amatnieku centrā starptautisks
28.05. plkst. 13.00
cimdu seminārs “Adām Kurzemē”.
Druvas Kultūras namā Druvas vidus
29.05. plkst. 19.00
skolas deju kolektīva “Puzurs” koncerts.
Izstāde “Grāmatplauktu dārgumi no
19.04. – 30.05.
senatnes līdz mūsdienām” bibliotēkā.
Druvas Amatnieku centra cimdu izstāde
30.04. – 30.05.
“Latvijai 100” – uzadīti 100 pāri cimdu.
Pagasta bibliotēkā.
Baibas Rīteres izstāde “Mazie darbiņi”
30.04. – 30.05.
pagasta bibliotēkā.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
11.05. plkst. 18.00

Ģimenes dienai veltīta ģimeņu sta
17.05. plkst. 18.00 fete (norises vieta atkarīga no laika
apstākļiem).
ZVĀRDES PAGASTĀ
Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts
12.05. plkst. 18.00 “Pavasara melodijas” Striķu kultūras
namā.

Vairāk informācijas par pasākumiem
www.saldus.lv
Biļetes uz pasākumiem iespējams iegādāties “Biļešu
Paradīze” kasēs (Saldū, p/a “Saldus TIKS centrs”
kasē, Striķu ielā 3) un www.bilesuparadize.lv.
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SALDUS NOVADA VĒSTIS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Grozījums Saldus novada domes
2017. gada 26. oktobra saistošos
noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības
pabalstiem Saldus novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.4 1.§).
Izdoti saskaņā ar likuma“Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu .
Izdarīt Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra
saistošos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības pabalstiem
Saldus novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. Pabalsts bērnu ēdināšanai tiek piešķirts uz
deklarācijas perioda laiku, apmaksājot līdz 2.00 eiro
dienā, ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

saistošiem noteikumiem “Grozījums
Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošos noteikumos Nr. 21 “Par
pašvaldības pabalstiem Saldus novadā””
Īss projekta satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Precizēt saistošos noteikumus atbilstoši
Saldus novada pašvaldības 2018. gada
budžetam.
Pašvaldības vēlēšanās palielināt pabalsta
apmēru bērnu ēdināšanai.
Finanšu līdzekļi ir paredzēti Saldus novada pašvaldības 2018. gada budžetā.

Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un
sociālo jautājumu komisijā un atbalstīti
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Grozījums Saldus novada domes
2017. gada 26. oktobra saistošos
noteikumos Nr. 20 “Par sociālajiem
pabalstiem Saldus novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.4 2.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra
saistošos noteikumos Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem
Saldus novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Pabalstu bērnu ēdināšanai apmaksā līdz 2.00 eiro
dienā.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

saistošiem noteikumiem “Grozījums Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošos noteikumos Nr.20 “Par
sociālajiem pabalstiem Saldus novadā””
Īss projekta satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Precizēt saistošos noteikumus atbilstoši
Saldus novada pašvaldības 2018.gada
budžetam.
Pašvaldības vēlēšanās palielināt pabalsta
apmēru bērnu ēdināšanai.
Finanšu līdzekļi ir paredzēti Saldus
novada pašvaldības 2018. gada budžetā.

Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un
sociālo jautājumu komisijā un atbalstīti
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Par pabalsta piešķiršanu Saldus
novadā deklarētiem bērniem,
uzsākot mācības 1.klasē
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§).
Izdoti saskaņā ar likuma“Par pašvaldībām”43. panta
trešo daļu.
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 45.§).
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt
pabalstu Saldus novadā deklarētiem bērniem, uzsākot
mācības 1.klasē, (turpmāk – pabalsts) tā apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no vecākiem, kura
dzīvesvieta deklarēta Saldus novadā un bērns vai bērni
pirmo reizi uzsāk mācības Saldus novada pašvaldības
izglītības iestādes 1.klasē.
3. Pabalsta pieprasījumus izskata, lēmumu pieņem un
pabalstu izmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra) saskaņā ar šiem
noteikumiem.
II. Pabalsta apmērs un saņemšanas kārtība
4. Pabalsta apmērs ir 50.00 euro vienam bērnam.
5. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Aģentūrā
iesniedz iesniegumu.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2018.
gada 26. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 45.§)).

6. Pabalsts tiek piešķirts bez ģimenes materiālās situācijas
izvērtēšanas.
7. Pabalstu var pieprasīt no 1.jūlija līdz 30.septembrim
gadā, kad bērns uzsāk mācības 1.klasē.
8. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt

pabalstu Aģentūra pieņem 14 dienu laikā pamatojoties uz
iesniegtajiem dokumentiem.
9. Pabalsts tiek izmaksāts no Aģentūras budžeta līdzekļiem
un tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā norēķinu
kontā 10 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
III. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
10. Aģentūra informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto
lēmumu, atteikuma gadījumā trīs darba dienu laikā rakstiski informē par atteikuma iemeslu un lēmuma apstrīdēšanas
termiņu un kārtību.
11. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus
novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV3801).

PASKAIDROJUMA RAKSTS

par saistošiem noteikumiem Nr. 8 “Par
pabalsta piešķiršanu Saldus novadā dekla
rētiem bērniem, uzsākot mācības 1. klasē”

Īss projekta satura
izklāsts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Ar šo saistošo noteikumu izdošanu
tiek noteiktas personas, kurām ir
tiesības saņemt pabalstu Saldus novadā
deklarētiem bērniem, uzsākot mācības
1.klasē, pabalsta apmērs, piešķiršanas un
izmaksas kārtība.
Pašvaldības vēlēšanās atbalstīt ģimenes,
kuru bērni uzsāk mācības 1. klasē.
Finanšu līdzekļi ir paredzēti Saldus
novada pašvaldības 2018. gada budžetā.

Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un
sociālo jautājumu komisijā un atbalstīti
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●

Notika Saldus novada domes ārkārtas un domes sēde
19. aprīlī Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš sasauca
ārkārtas domes sēdi, kurā tika skatīti
trīs lēmumprojekti. Sēde notika
Domes sēžu zālē, Striķu ielā 3 un tajā
nepiedalījās deputāte V. Vovere.
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Deputāti atbalstīja projekta “Jaunas
infrastruktūras izveide un apsaim
niekošanas pasākumu veikšana Saldus
ezera piekrastes teritorijā, publisko
ūdeņu pieejamības nodrošināšanai
un labiekārtošanai” īstenošanu pro-

jekta pieteikumā norādītajā apjomā ar
precizētu budžetu.
Saskaņoja Kurzemes plānošanas
reģiona DI plānu ar tā pielikumiem
un tajā iekļautajiem risinājumiem
sabiedrībā balstīto sociālo pakalpoju-
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mu sniedzēju infrastruktūras izveidei.

mantu – kravas cisternu GAZ 53.

2020. gadam Investīciju plānu.

Atbalstīja projekta “Stipra ģimene –
novada lielākā vērtība” pieteikuma
iesniegšanu Valsts reģionālās attīs
tības aģentūras Latvijas valsts bu
džeta finansētas mērķprogrammas
“Ģimeņu atbalsta projektu konkurss
pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
atklātā projektu konkursā.

Lēma atsavināt, pārdodot par
brīvu cenu, Zaņas pagasta pārvaldei
piederošo kustamo mantu – kravas
furgonu Ford Transit.

Grozīja Saldus novada domes 2017.
gada 28. decembra sēdes lēmumos
“Par ilgtermiņa kredīta ņemšanu
jumta seguma, ārsienu un cokola
siltināšanai un ārējo inženiertīklu,
žoga
sakārtošanai Saldus PII
“Īkstīte”” un “Par ilgtermiņa kredīta
ņemšanu tehniskās dokumentācijas
(būvprojekta)
izstrādei
tribīņu
nojaukšanai un stāvlaukuma pārbūvei
pie Saldus Sporta skolas”.

Notika Saldus novada domes sēde
26. aprīļa Saldus novada domes
sēdē tika skatīti 49 lēmumprojekti.
Domes sēdē nepiedalījās deputāti:
E. Kalniņš, S. Beļkevičs un N. Balode.
Par Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Saldus namu pārvalde” valdes locekli-valdes priekšsēdētāju uz
pieciem gadiem ievēlēja Petru Brazdausku, savukārt par SIA “Saldus
komunālserviss” valdes locekli-valdes
priekšsēdētāju uz tādu pašu termiņu
ievēlēja Jāni Blūmu.
Pēc paša vēlēšanās sākot ar 2018.
gada 27. aprīli atbrīvoja no amata Saldus mūzikas skolas direktoru Artūru
Maculēviču.
Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
sēdes lēmuma “Par sociālā dzīvokļa
statusa noteikšanu”.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības aģentūru “Saldus radio”
un “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” 2017. gada
publiskos pārskatus.
Nodeva atsavināšanai piecus Saldus novada pašvaldībai piederošos
dzīvokļu īpašumus Zaņas, Šķēdes un
Ezeres pagastos.
Nodeva atsavināšanai, rīkojot
publisku izsoli, Saldus novada
pašvaldībai piederošo kustamo mantu – mežaudzes cirsmas, kas atrodas
Vadakstes pagastā, kā arī Saldus pagasta pārvaldei piederošo kustamo

Nodeva atsavināšanai divus Saldus novada pašvaldībai piederošos
dzīvokļa īpašumus.
Apstiprināja sešu Saldus novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
Nodibināja reālservitūtu – ceļa
servitūtu Zirņu pagastā.
Izdarīja grozījumu Saldus novada
domes 2009. gada 17. decembra
sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku
apvidus zemes piederību, piekritību
un izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai Saldus novadā” atbilstoši
likumam “Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju” un likumam “Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvej
nieku kolhozu privatizāciju”.
Atzina par spēku zaudējušu Saldus novada domes 17.12.2015.
sēdes lēmumu “Par pašvaldības
nedzīvojamo telpu Tūristu iela 7-35,
Saldus nodošanu valdījumā Saldus
novada pašvaldības aģentūrai “Saldus tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”” ar 2018. gada 30. aprīli
Noslēdza Pārjaunojuma
ieinteresēto pušu starpā.

līgumu

Atbalstīja
Saldus
pamatskolas dalību projektos “Sports kā
dzīvesveids” (angļu valodā “Sport
is the Way”) un “Pusaudžu veidota
ceļojumu rokasgrāmata pusaudžiem”
(angļu valodā “Travel guide for
teens.......by teens”).
Atbalstīja biedrības “Kapelleru
nams” un Saldus pirmskolas izglītības
iestādes “Zīlīte” projektu īstenošanu
programmā “CEMEX Iespēju fonds”.
Apstiprināja aktualizēto Saldus
novada attīstības programmas 2013.-

Atbalstīja
ilgtermiņa
kredīta
ņemšanu projekta “Uzņēmējdarbības
vides attīstība Saldus pilsētas centrālās
daļas teritorijā” pieteikumam.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2018. gada 22. marta sēdes
lēmumos “Par ūdenssaimniecības
pakalpojumu maksas noteikšanu Saldus novada Zvārdes pagastā” un “Par
ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Saldus novada Novadnieku pagastā”.
Noteica siltumenerģijas tarifu
2018./2019.gada apkures sezonai
Pampāļu pagastā.
Apstiprināja Saldus Sporta skolas
maksu par nedzīvojamo telpu nomu.
Izslēdza no Saldus novada
pašvaldības grāmatvedības uzskaites
neatgūstamus debitoru parādus.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības budžeta (pamatbudžeta un
speciālā budžeta) 2017.gada norēķinu
slēguma bilanci, pārskatu par līdzekļu
atlikumiem, neatmaksāto debitoru un
kreditoru parādu salīdzinošo tabulu
un budžeta rādītājus, tos salīdzinot ar
2016. gadu.
Piešķīra līdzfinansējumu organi
zāciju projektiem no Saldus novada
pašvaldības projektu fonda: divdesmit
vienam projektam Vispārīgajā projektu programmā; vienam Jauniešu
projektu programmā un vienam –
Kultūras projektu programmā.
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Piešķīra līdzfinansējumu 12 projektiem no Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda un lēma
neizlietoto finansējumu no Saldus
novada pašvaldības projektu fonda
līdzekļiem novirzīt Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
projektu atbalstam.
Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
saistošos noteikumos Nr. 8 “Par
pabalsta piešķiršanu Saldus novadā

SALDUS NOVADA VĒSTIS
deklarētiem bērniem, uzsākot mācības
1. klasē”.
Lēma slēgt sadarbības līgumu ar
biedrību “Ezeres makšķernieku klubs”,
par pašvaldībai piederoša Ezeres pagasta Sustes dīķa apsaimniekošanu un
inženiertehniskās būves- aizsargdambja slūžu remontu un uzturēšanu.
Par
jaunizveidotās
Kalnsētas
speciālās internātpamatskolas direktori ievēlēja Vinetu Voveri.

Deleģēja
pārstāvjus
Latvijas
Pašvaldību savienības 29. kongresā un
noteica dalības maksu Saldus mākslas
skolas “Zaļajai praksei”.
Pilni ārkārtas un domes sēdes protokoli pieejams šeit: http://www.saldus.
lv/pasvaldiba/dokumenti12/domeslemumi/domes-lemumi2/.
Dina Neimeta,
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

Izskanējis vokālais konkurss “Saldus novada Cālis 2018”
Šogad Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis
Doniņš bija ieradies uz pasākumu, lai pasniegtu īpašu
balvu – Saldus novada pašvaldības simpātijas balvu.
Domes priekšsēdētājs savā uzrunā teica lielu paldies
mazo vokālistu pedagogiem, vecākiem un vecvecākiem,
jo darbs, kas ieguldīts bērnu attīstībā, bija redzams jau
šajā konkursā. Īpašo balvu “Saldus novada pašvaldības
simpātija” ieguva Katrīna Andrušēvica no Saldus.
Visiem finālistiem tika iedalītas nominācijas. Vecuma
grupā no trīs līdz pieciem gadiem:
• Kendija Elza Andersone no Jaunlutriņiem
(mūzikas pedagogs – Aiva Pundiņa) ieguva nomināciju
“MĪLĪGĀKAIS CĀLIS”;
21. aprīlī Saldus Mūzikas un Mākslas skolu akustiskajā
koncertzālē izskanēja vokālais konkurss “Saldus novada
Cālis 2018”. Konkurss Saldū notika jau devīto reizi.
Kopumā ar skanīgām mazo cāļu dziesmām uzstājās 14
dalībnieki no Saldus pilsētas un novada, Brocēniem, Skrundas un Kuldīgas. Katrs dalībnieks dziedāja divas dziesmas,
un muzikālos priekšnesumus vērtēja žūrija, kuras sastāvā
bija – Baiba Veismane-Rezonga (vokālās mūzikas studijas “Dziesmu skola” vadītāja un pedagoģe, vokālās studijas vadītāja Talsu Valsts ģimnāzijā, kā arī Talsu novada
vokālo ansambļu metodiskās apvienības vadītāja), Toms
Bokums (vokālists un ģitārists, arī menedžeris grupā “Cits
Kvartāls”, kā arī ģitārspēles pedagogs Grobiņas mūzikas
un mākslas skolā un Vaiņodes mūzikas skolā), Gints Purgailis (direktors un ģitārists Liepājas POP/ROK skolā).
Žūrija katrā priekšnesumā vērtēja mazā mākslinieka
vokālās spējas, ritma izjūtu un uzstāšanās režiju. Dalībnieki
tika vērtēti divās vecuma grupās – no trīs līdz pieciem gadiem un no sešiem līdz septiņiem gadiem.
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• Valters Karols no Saldus (pedagogs – Aiva Pundiņa)
ieguva nomināciju “DROSMĪGĀKAIS CĀLIS”;
• Linita Gulbe no Brocēniem (pedagogs – Dina Zariņa)
ieguva nomināciju “PAKLAUSĪGĀKAIS CĀLIS”;
• Sendija Jonuša no Nīgrandes (pedagogs – Aušrute
Krasucka) ieguva nomināciju “KOŠĀKAIS CĀLIS”;
• Heidija Jēkabsone no Kuldīgas (pedagogs – Agnese
Čīče) ieguva nomināciju “ATRAKTĪVĀKAIS CĀLIS”;
• Amanda Butnore no Brocēniem (pedagogs – Dina
Zariņa) ieguva nomināciju “KRĀŠŅĀKAIS CĀLIS”;
• Dagmāra Zute no Skrundas (pedagogs – Guna
Jaunzeme) ieguva nomināciju “KAUTRĪGĀKAIS
CĀLIS”;
Vecuma grupā no sešiem līdz septiņiem gadiem:
• Annija Arita Rozentāle no Saldus (pedagogs – Aiva
Pundiņa) ieguva nomināciju “NOPIETNĀKAIS CĀLIS”;
• Katrīna Andrušēvica no Saldus (pedagogs – Aiva
Pundiņa) ieguva nomināciju “LIRISKĀKAIS CĀLIS”;
• Gabriela Laurinoviča no Brocēniem (pedagogs – Dina
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Zariņa) ieguva nomināciju “SPICĀKAIS CĀLIS”;

2. vieta – Sabīne Laugale

• Emīlija Bolsunovska no Skrundas (pedagogs – Guna
Jaunzeme) ieguva nomināciju “TAUTISKĀKAIS CĀLIS”;

3. vieta – Emīlija Bolsunovska

• Gerda Marija Stepānova no Saldus (pedagogs – Agnese
Stepānova) ieguva nomināciju “SIRSNĪGĀKAIS CĀLIS”;
• Sabīne Laugale no Lutriņiem (pedagogs – Jana Jansone) ieguva nomināciju “TALANTĪGĀKAIS CĀLIS”;
• Keita Strēle no Skrundas (pedagogs – Guna Jaunzeme)
ieguva nomināciju “SKANĪGĀKAIS CĀLIS”.
Katrā vecuma grupā tika sveikti pirmo trīs vietu
ieguvēji – vokālā konkursa “Saldus novada Cālis 2018”
laureāti.
Vecuma grupā no trīs līdz pieciem gadiem:
1. vieta un tituls “MAZAIS SALDUS NOVADA
CĀLIS 2018” – Valters Karols;
2. vieta – Linita Gulbe;
3. vieta – Heidija Jēkabsone.
Vecuma grupā no sešiem līdz septiņiem gadiem:
1. vieta un tituls “LIELAIS SALDUS NOVADA
CĀLIS 2018” – Katrīna Andrušēvica;

Pēc visu dalībnieku uzstāšanās ikviens varēja nobalsot
par savu simpātiju, un šogad nomināciju “SKATĪTĀJU
SIMPĀTIJA” ieguva Emīlija Bolsunovska no Skrundas!
Pēc koncerta uzstājās Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” bērnu deju kolektīva “Dzīpars” sarkanās un oranžās
grupas dalībnieki.
Īpašus mirkļus konkursa “Saldus novada cālis 2018”
dalībniekiem un apmeklētājiem sagādāja smilšu kustības
horeogrāfe, pirkstu virtuoze Guna Miķelsone, veidojot stāstu par katru mazo ķiparu, izmantojot smilšu kino.
Pasākumu vadīja Kristīne Lieldaudziete.
Visi dalībnieki tika pie skaistiem baloniem un balvām.
Liels paldies visiem mazajiem cāļiem, pedagogiem un
vecākiem par ieguldīto darbu un piedalīšanos!
Pasākumu organizēja Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs”.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Saldus radio viesojās Latvijas Valsts prezidents

26. aprīļa pēcpusdienā uz interviju Saldus radio viesojās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis!
Esam pagodināti uzņemt viesos Valsts pirmo personu!

Tikās Saldus novada uzņēmēji
24. aprīļa pievakarē Saldus novada pašvaldība uz
tikšanos bija aicinājusi novada uzņēmējus.
Tikšanās laikā bija iespēja uzzināt aktuālo informāciju
pašvaldībā un uzdot interesējošus jautājumus. Jaunumus
projektu jomā pastāstīja Attīstības nodaļas vadītāja Ilze
Kronberga, savukārt par valsts finansējuma piedāvājumu
uzņēmējiem stāstīja AS “Attīstības finanšu institūcija
Altum” Kurzemes reģiona vadītāja Ilze Grundmane.
Aktuālo pieaugušo izglītībā un sertifikācijā varēja
uzzināt no Izglītības pārvaldes projektu vadītājas Evas Einmanes, bet par pasākumiem un procesiem Saldus novada

kultūrā uzņēmēji uzzināja no Evas Rozītes-Ņikitinas –
pašvaldības aģentūras “Saldus TIKS centrs” vadītājas.
Papildus iepriekš minētajai informācijai uz tikšanos bija
aicināta Saldus rajona attīstības biedrības vadītāja Sandra
Fridrihsone, kura pastāstīja par LEADER projektiem un
iespējām, ko tie sniedz uzņēmējdarbībai.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš:
“Ceru, ka katrs no Jums šovakar ieguva ko vērtīgu. Bieži
vien mēs katrs darām savu darbu un ikdienas skrējienā
netceramies, ka iespējas tepat vien ir, tās tikai jāprot
ieraudzīt un savas idejas var īstenot!”
Priecājamies par uzņēmēju interesi un dalību šajā
tikšanās reizē! Tikai kopā mēs varam veidot mūsu novadu!
Saldus novada pašvaldība●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 91. 2018. gada 2. MAIJS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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