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Saldus novada domē jauna vadība

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts Domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups

Tās pašas dienas laikā tika sasauktas vēl divas ārkārtas domes sēdes,
kur notika Saldus novada domes
priekšsēdētāja un priekšsēdētaja
vietnieka vēlēšanas. Ar vienbalsīgu
klātesošo deputātu lēmumu par Saldus novada domes priekšsēdētāju
apstiprināja Māri Zustu (“Latvijas
Zaļā partija”), un par Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēja Raivi Zīrupu (“Latvijas Zemnieku savienība”).

8. jūnijā Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš sasauca
ārkārtas domes sēdi, kurā viņš atkāpās no ieņemamā amata.

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību
speciāliste●

Valsts prezidents reģionālajā darba vizītē apmeklēja Saldu

Valsts prezidents tikās ar Saldus novada domes vadību, domes deputātiem un nodaļu vadītājiem
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis
un Iveta Vējones kundze 4. jūnijā
reģionālajā darba vizītē apmeklēja
Saldu.
Uzsākot reģionālo darba vizīti
Saldū, Valsts prezidents piedalījās
Jaunsardzes un informācijas centra
organizētās
nometnes
Ukrainas
Bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās
gvardes karavīru bērniem atklāšanā.
Valsts prezidentsR. Vējonis, uzrunājot
nometnes dalībniekus, uzsvēra: “Arī
mums ir bijis jācīnās par mūsu valsts
neatkarību. Tāpēc mēs ļoti labi saprotam Ukrainas tautu un tās centienus
aizstāvēt savas valsts neatkarību. Jūs
esat nākotnes cīnītāji, kas turpmākajos
gadu desmitos veidos savu valsti. Lai
ikvienam no jums izdodas izmantot
šo laiku Latvijā, lai atpūstos, uzkrātu
spēkus un kļūtu stiprāki.”
Vizītes turpinājumā Valsts prezidents tikās ar Saldus novada
domes priekšsēdētāju Reini Doniņu,
priekšsēdētāja vietnieku Māri Zustu,
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pašvaldības izpilddirektoru Kristapu
Osi, domes deputātiem un nodaļu
vadītājiem. Tikšanās laikā Valsts prezidents iepazinās ar pašvaldības paveikto, kā arī plānotajiem pasākumiem, lai
nodrošinātu novada bērniem iespējas
saņemt kvalitatīvu izglītību, attīstītu
uzņēmējdarbības vidi, kā arī sekmētu
visa novada vienmērīgu attīstību.
Valsts prezidents klātienē iepazinās
ar Saldū strādājošo uzņēmumu SIA
“Cannelle Bakery”, SIA “Scan Panel”
un SIA “EuroTruck” darbību, kā arī
ar novada uzņēmējiem pārrunāja
izaicinājumus un iespējamos to
risinājumus, lai veicinātu Latvijas
uzņēmumu konkurētspēju ne tikai
Latvijā, bet arī starptautiski.

kus Latvijas uzņēmēji spēj radīt jaunus
risinājumus, lai attīstītu nišas produktus un sniegtu savu pievienoto vērtību
jau tirgū esošiem produktiem,” atzina
Raimonds Vējonis.
Vizītes laikā Valsts prezidents
apmeklēja arī Jaņa Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeju, kā arī
kopā ar Ivetu Vējones kundzi iepazinās
ar Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
darbību. Savukārt Iveta Vējones kundze apmeklēja Kapelleru namu, pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa” un
speciālo pirmsskolas izglītības iestādi
“Cerībiņa”, kur tikās ar pedagogiem un
bērniem.

Vizītes noslēgumā Valsts prezidents
Saldus Bērnu un jaunatnes centra
“Šodien Saldus novada apmeklē telpās tikās ar novada iedzīvotājiem,
juma laikā pārliecinājos, ka arī Latvijas kur ikvienam bija iespēja uzdot savu
mazie un vidējie uzņēmumi ir spējīgi jautājumu un saņemt atbildi.
ar labiem panākumiem eksportēt savu
produkciju gan uz Baltijas valstīm,
gan arī uz citām Eiropas Savienības
Zane Šteina, sabiedrisko
un ārpus tās esošajām valstīm. Vienlaiattiecību speciāliste●

Skolēnus sumina pasākumā “Mēs lepojamies”
Šajā reizē tika apbalvoti 10 jaunieši,
kuri sasnieguši izcilus rezultātus: Niks
Derums, Emīls Didzis, Raivis Liepa,
Ansis Gustavs Andersons, Edgars
Andersons, Reinards Jānis Saulītis,
Luīze Strogonova, Elvis Groskops,
Ieva Lukaža, Krista Gabriela Roba.
Jauniešus sveica Saldus novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Māris
Zusts. Priekšsēdētāja vietnieks vēlēja
jauniešiem nebaidīties un izvirzīt lielus
mērķus, kā arī drosmi un degsmi ceļā
uz tiem. M. Zusts aicināja pateikties
saviem vecākiem un skolotājiem par
atbalstu mērķu sasniegšanā.
Skolēni, vecāki un skolotāji, kuri tika apbalvoti pasākumā “Mēs lepojamies”

17. maijā Skrundas muižā norisinājās ikgadējais Saldus novada skolēnu
mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursa
Starptautisko un valsts uzvarētāju apsveikšanas pasākums “Mēs lepojamies”.
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Sveicam un lepojamies ar jauniešu
panākumiem!
Ginta Kožokaru, Izglītības
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste●
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Stipra ģimene – Saldus novada lepnums!
Saldus novada pašvaldība kā dāvanu
jubilāriem dāvāja koncertu, kuru šogad
sniedza muzikālā apvienība “Andrejs
un draugi” no Cēsīm, kā arī katrs pāris
saņēma 100,00 eiro naudas balvu.

Jau sesto reizi 15. maijā,
Starptautiskajā ģimenes dienā uz
svētku koncertu tika aicinātas Saldus novada Goda ģimenes – pāri,
kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu.
Šogad novadā ir 191 šāds pāris. 28
pāriem šis gads iemirdzas zeltā – ir
kopā nodzīvoti 50 gadi, 28 pāriem – 55
kopdzīves gadu jubileja, 7 pāri šogad
atzīmē Dimanta kāzas, viens pāris svin

Tradicionāli šim pasākumam ir
arī atbalstītāji, kuru sagādātās balvas
tika izlozētas loterijā. Šogad “Zelta
ģimenes” loterijā ieguva SIA “Cannelle Bakery”, SIA “Saldus Zaļā aptieka”, garšvielu veikala “Avokado”,
ziedu veikala “Puķu feja”, frizieres
Inas Kramēnas sagādātās balvas. Visus
sešus gadus pasākumu atbalsta un
dāvanu kartes ceļojumiem dāvā AS
“Tallink Latvija”, un arī šogad divi pāri
dosies ceļojumā ar prāmi uz Stokholmu. “Mārītes foto kompānija” katram
pārim dāvāja fotogrāfiju un loterijā
65 gadu jubileju un divi pāri svin 68 iepriecināja ar apdrukātām krūzītēm.
Liels paldies pasākuma atbalstītājiem
gadu laulības jubileju!
par lieliskajām balvām mūsu novada
Laulību jubilārus svētku pasākumā
Zelta ģimenēm!
sveica
Saldus
novada
domes
Stipras ģimenes ir spēks. Saknes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš. Domes
stiprām
atvasēm. Sveicam visas nopriekšsēdētājs visiem jubilāriem vēlēja
labu veselību un novēlēja, lai stiprās vada ģimenes un vēlam veselību,
ģimenes kļūst aizvien stiprākas un saticību, gudrību mūžu kopā nodzīvot!
kuplākas, lai ikdienas steigā vienmēr
atrastos laiks, lai satiktos ar saviem
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu
mīļajiem pie ģimenes pavarda.
nodaļas vadītāja●

Paziņojums par jaunu saistošo noteikumu izstrādi
Saldus novada pašvaldība ir
uzsākusi jaunu saistošo noteikumu
izstrādi “Par decentralizēto kanalizā
cijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Saldus pilsētā un
Saldus novada ciemu teritorijās”.

dzējs līdz 2019. gada 1. janvārim
uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz reģistra izveidi. Plānots,
ka Saldus novada pašvaldības saistošie
noteikumi tiks izstrādāti līdz septembrim un stāsies spēkā ar 2019. gada 1.
janvāri.

krājtvertnes koncentrētas salīdzinoši
nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā.
Sakārtojot decentralizētās sistēmas,
ne tikai tiks novērsti draudi cilvēku
veselībai un virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitātei, bet arī uzlabos
dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās
ūdensapgādes sistēmās.

2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par
KAS MAINĪSIES?
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
UZ KO ATTIEKSIES JAUNĀ
Vides aizsardzības interesēs primāri
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
KĀRTĪBA?
Noslēguma jautājumu 17. punkts no- ir izvirzīt prasības blīvi apdzīvotām
Saistošie noteikumi attieksies uz
saka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko vietām, kur lokālās notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtas,
septiķi
un
ikvienu,
kurš dzīvo ciemā vai pilsētā
ūdenssaimniecības pakalpojumu snie
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un kura māja, dzīvoklis vai vasaras
namiņš nav pieslēgti centralizētai
kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu
savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

puma. Ja esošā decentralizētas
kanalizācijas sistēma neatbilst vides
prasībām, tad noteiktā termiņā būs
jānodrošina atbilstība.

• rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos
notekūdeņus novada vidē un kuru
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3
diennaktī;

APSAIMNIEKOŠANAS
KĀRTĪBA RŪPNIECISKI
IZGATAVOTĀM IEKĀRTĀM

• septiķus (rūpnieciski ražota vai
individuāli izgatavota tvertne ar
divām vai vairākām kamerām
cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo
nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi
vidē pēc nostādināšanas);
• notekūdeņu krājtvertnes, kurās
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas
atkritumi;
• sausās tualetes.
Jebkurš no iepriekš minētajiem
decentralizētas kanalizācijas sistē
mas veidiem būs jāreģistrē pie
pašvaldības pilnvarotā sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu snie
dzēja.
APSAIMNIEKOŠANAS
KĀRTĪBA SEPTIĶIEM UN
KRĀJTVERTNĒM
Saistošajos noteikumos tiks noteikts
minimālais notekūdeņu vai nosēdumu
izvešanas biežums.
Ja tiek lietots septiķis, tad tā
izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas
sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem,
apakšzemes filtrējošām drenām,
smilts–grants filtriem, filtrācijas
grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru
laukiem u. c. Savukārt notekūdeņu
krājtvertnei jābūt hermētiskai, un
tā regulāri jāiztukšo. Septiķu un
krājtvertņu iztukšošanas biežums būs
atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā
nekustamajā īpašumā, decentralizētās
kanalizācijas sistēmas iekārtas til-
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Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
īpašniekiem ir izvirzītas stingrākas
prasības. Šīm iekārtām reizi gadā (ja
tehniskajā dokumentācijā nav noteikts
citādi) paredzēts veikt tehnisko apkopi. To varēs darīt tikai komersants,
kas specializējies šādu darbu izpildē.
Ja iekārtas ekspluatācijas laikā tiks
konstatēts avārijas stāvoklis, pēc
avārijas seku novēršanas būs jāveic
iekārtas ārpuskārtas apkope.
Ja īpašnieka rīcībā nebūs iekārtas
ražotāja tehniskā dokumentācija, tad
līdz 2020. gada 1. janvārim komersantam būs jāapseko decentralizētā
kanalizācijas sistēma un jāizsniedz
apliecinājums par iekārtas tehnis
ko stāvokli un norādījumi tās
ekspluatācijai. Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām
par piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī, decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieks, ja nepieciešams,
veiks sistēmas pārbūvi vai jaunas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
izbūvi vai uzstādīšanu, lai līdz 2021.
gada 31. decembrim nodrošinātu tās
atbilstību minētajiem normatīvajiem
aktiem.
KAS VAR VEIKT DARBUS?
Notekūdeņus un nosēdumus no
decentralizētajām kanalizācijas sistē
mām pašvaldības administratīvajā
teritorijā varēs savākt un izvest
asenizators, kas šā pakalpojuma
sniegšanai ir reģistrējies vietējā
pašvaldībā, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās

kanalizācijas sistēmas speciāli izvei
dotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju
līgumu par notekūdeņu un nosēdumu
pieņemšanu.
Katram asenizatora pakalpojuma
saņēmējam vismaz divus gadus būs
jāglabā pakalpojumu saņemšanas
darījumu apliecinošs dokuments,
kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas
adrese, dati par savākto notekūdeņu
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas
datums un asenizatora rekvizīti.
KUR REĢISTRĒS?
Šī
reģistra
izveidošana
un
uzturēšana jānodrošina vietējām
pašvaldībām vai pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieks
pats iesūtīs pašvaldībai reģistrācijai
visu
nepieciešamo
informāciju.
Reģistrācija datubāzē būs vienreizēja.
KONTROLE
Saistošajos noteikumos tiks noteikta arī kontroles un uzraudzības kārtība.
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Darba grupā piedalās pašvaldības
speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji
un SIA “Saldus komunālserviss”
pārstāvis.
Par
saistošo
noteikumu
izstrādes
procesu
kontaktpersona ir Zane Štencele (e-pasts:
zane.stencele@saldus.lv).

Visus jautājumus par asenizācijas
pakalpojumiem un pieslēgšanos
pilsētas centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, sazināties ar SIA “Saldus
komunālserviss”, Tel.: 63807106.

Zane Štencele, vides
pārvaldības speciāliste ●
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Aicinām nelietot uzturā pie Saldus pamatskolas un pie Sātiņu
pamatskolas esošo avotu ūdeni
BIOR izsniegtie analīžu rezultāti liecina, ka ūdenī atrodamas veselībai kaitīgās zarnu enterokoku baktērijas.
Pamatojoties uz analīžu rezultātiem, Saldus novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus uzturā nelietot pie Sātiņu
pamatskolas pieejamo avota ūdeni. Analīzes tiks veiktas
atkārtoti, tas pats attiecas arī uz Skolas ielas 1A, Saldū
esošo avotu. Pie abiem avotiem tiks izliktas informatīvas
zīmes, lai iedzīvotājus brīdinātu nelietot avota ūdeni uzturā.

Saldus novada pašvaldība informē, ka tika veiktas
analīzes avota, kurš atrodas uz pašvaldības īpašumā
esošās zemes Skolas ielā 1A, Saldū, ūdenim, lai noteiktu,
vai tas atbilst dzeramā ūdens kvalitātei.

Iespējamie cēloņi, kas varētu piesārņot šo avotu ūdeņus,
ir cilvēku radīti. Visticamāk gruntsūdens avota līmeni
ir sasniedzis cilvēku nepareizi vai nepārdomāti veidoto
kanalizācijas sistēmu rezultātā, šādi piesārņojot apkārtējo
vidi un gruntsūdeņus. Iedzīvotājiem būtu laiks aizdomāties
par to, kur un kā tiek novadīta kanalizācija, lai neciestu
apkārtējā vide, it īpaši gruntsūdeņi. Iesakām padomāt par
to, cik bieži tiek sūknētas ierīkotās kanalizācijas akas un
sekots līdzi savu mājokļu kanalizāciju sistēmām.

Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi ūdens analīžu
rezultātus. BIOR izsniegtie analīžu rezultāti liecina, ka
ūdenī atrodams veselībai kaitīgs bioloģisks piesārņojums.
Visefektīvākais risinājums, lai šādas problēmas nerastos
Pamatojoties uz analīžu rezultātiem, Saldus novada un samazinātos piesārņojuma risks, kur tas ir iespējams,
pašvaldība aicina iedzīvotājus uzturā nelietot Skolas ielā aicinām iedzīvotājus pieslēgties pie centralizētās
1A pieejamo avota ūdeni.
kanalizācijas sistēmas, lai izvairītos no kanalizācijas ūdeņu
Sadarbojoties ar Novadnieku pagasta pārvaldi, tika veik- izplūšanas apkārtējā vidē un gruntsūdeņos.
tas analīzes arī avotā, kurš atrodas uz pašvaldības īpašumā
esošās zemes pie Sātiņu pamatskolas, lai noteiktu, vai avota
Edgars Kronbergs, vides pārvaldības speciālists ●
ūdens atbilst dzeramā ūdens kvalitātei.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Par Saldus novada domes 2018.
gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Saldus novadā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 24. maija
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 33.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu.
1. Atzīt par spēku zaudējušiem Saldus novada domes
2018.gada 25.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 “Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas
kārtību Saldus novadā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēka 2018.gada 1.jūlijā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura
izklāsts
Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekmeuz
pašvaldības
budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Deputātu pārsteidzīgs lēmums, kuru paši
deputāti vēlas atsaukt.
Atzīt par spēku zaudējušus saistošos
noteikumus .
Pašvaldības 2018. gada plānoto budžetu
tas neietekmēs.
Netiks 2018. gadā palielināta neap
būvētas zemes nomas maksa tās nomniekiem, kas apmierina zemniekus
un privātpersonas, kuri apstrādā no
pašvaldības nomāto zemi.
Apspriests deputātu tikšanās reizēs ar
iedzīvotājiem (privātpersonām un zemnieku saimniecību īpašniekiem), izskatīts
deputātu darba grupās un atbalstīts
domes finanšu komitejā.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš ●
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Paziņojums par Lokālplānojuma
bijušās dārzkopības sabiedrības
teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā
un Saldus pagastā, Saldus novadā
apstiprināšanu
Saldus novada domes 2018. gada 24. maija sēdē
apstiprināts Lokālplānojums bijušās dārzkopības
sabiedrības teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus
pagastā, Saldus novadā un pieņemti saistošie noteikumi
Nr. 10 “Lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības
teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā,
Saldus novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (protokols Nr. 7, 10§).
Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Saldus
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.saldus.lv un novada pašvaldības administrācijas ēkā Striķu ielā 3, Saldū
pašvaldības darba laikā.
Saistošie noteikumi Nr.10 stājas spēkā nākamajā
dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un ir īstenojami, kad tiek pabeigtas Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 27.pantā minētās darbības.

Paziņojums par detālplānojuma
Kārklu ielai un tai pieguļošajai
teritorijai Saldū 1. redakcijas
publisko apspriešanu
Saldus novada būvvalde paziņo, ka 2018. gada 1. jūnija
sēdē tika pieņemts lēmums “Par detālplānojuma Kārklu
ielai un tai pieguļošajai teritorijai Saldū 1. redakcijas
apstiprināšanu, nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 29, 1§).
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.06.2018.
līdz 01.07.2018.
Ar detālplānojuma Kārklu ielai un tai pieguļošajai teritorijai Saldū 1.redakciju var iepazīties iepriekš minētajā
termiņā Saldus novada pašvaldības mājas lapā ww.saldus.
lv un novada pašvaldības administrācijas ēkā Striķu ielā 3,
katru darba dienu darba laikā.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 01.07.2018.
Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā
3, Saldū vai Avotu ielā 12, Saldū katru darba dienu darba
laikā vai nosūtot pa pastu, e-pastu dome@saldus.lv.

Laura Zariņa-Skapste, teritorijas plānotāja●

Līga Vasiļevska, teritorijas plānotāja●

Domes sēdē atceļ lēmumu par zemes nomas maksu un ārkārtas
domes sēdēs mainās novada vadība
24. maijā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 35
lēmumprojekti.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
12 “Par Saldus novada domes 2018.
gada 25. janvāra saistošo noteikumu
Nr. 1 “Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas aprēķināšanas kārtību
Saldus novadā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”.
Noteica Saldus novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu un
Saldus novada vispārējās izglītības
iestāžu, kurās ir pirmsskolu izglītības
grupas, darba laika kārtību 2018. gada
vasaras periodā.
Izdarīja grozījumus Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolas nolikumā.
Likvidēja
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izglītības

iestāžu

vadītāju amatu vietas Saldus novada
pašvaldības Specialās pirmsskolas
izglītības iestādē “Cerībiņa” un Saldus Vakara vidusskolā un atbrīvoja no
darba iestāžu līdzšinējās vadītājas.
Lēma atbrīvot no amata Saldus pirmsskolas izglītības iestādes
“Sienāzītis” vadītāju un Nīgrandes
mūzikas skolas direktori sakarā ar
iesniegumu par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu.
Piešķīra Saldus novada domes
apbalvojumu “Saldus novada domes
Goda raksts”.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 9
“Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību”.
Noteica sociālā dzīvokļa statusu
dzīvoklim Nīgrandes pagastā.

Apstiprināja
“Lokālplānojumu
bijušāsdārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā”.
Lēma investēt līdz 105000,00
euro (viens simts pieci tūkstoši eiro)
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā
Saldus novada pašvaldības iestāžu
ēkās. Deleģēja Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Saldus siltums”
rekonstruēt un izbūvēt siltumapgādes
sistēmas pagastos:
• Saldus pagastā Sporta nams
(Vienības ielā 14, Druva, Saldus
pag., Saldus nov.), pagasta pārvaldes
administrācijas ēka, t.sk. Kultūras
nams (Vienības ielā 15/17, Druva,
Saldus pag., Saldus nov.), un PII
“Graudiņš” (Dārza ielā 1, Druva,
Saldus pag., Saldus nov.);
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• Lutriņu pagastā Lutriņu pamat
skola (Skolas ielā 1, Lutriņi, Lutriņu
pag., Saldus nov.) un Lutriņu klubs
(Skolas ielā 1A, Lutriņi, Lutriņu
pag., Saldus nov.);
• Nīgrandes pagastā Kalnu vidus
skola, t.sk. skolas internāts/viesnīca,
Kalnu kultūras centrs, Nīgrandes
mūzikas skola (adreses: Kalnu iela
2 un 4 un 6, Kalnos, Nīgrandes
pag., Saldus nov.) un Nīgrandes pagasta Kalnu ciema PII “Griezīte”
(Komunāra ielā 8, Kalni, Nīgrandes
pag, Saldus nov.);
• Nīgrandes pagastā pagasta pārvaldes
administrācijas ēka (Ventas ielā 2,
Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus
nov.) un PII “Straumīte”( Burtnieku
ielā 2, Nīgrande, Nīgrandes pag.,
Saldus nov.);

novada pašvaldības Kursīšu pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaitē
esošo kustamo mantu.
Izslēdza no Lutriņu pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaites
debitoru parādus.
Apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 11 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs
saskaņo ar Saldus novada pašvaldību
tirgus noteikumus”. Pilnvaroja Saldus
novada pašvaldības pagastu pārvaldes
sniegt pakalpojumu – iekasēt maksu
par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu, un slēgt līgumu ar SIA
“Saldus komunālserviss”.

• Pampāļu pagastā PII “Pumpuriņi”
(“Pumpuriņi”, Pampāļu pag., Saldus
nov.), rīkojot projektēšanas (t.sk.
autoruzraudzības), būvuzraudzības
un būvdarbu iepirkumus, atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.

Piešķīra līdzfinansējumu līdz 300
eiro apmērā biedrībām, organizācijām
un
nodibinājumiem: “Iniciatīvu
CENTRS cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām”, “Koris Kaprīze” projekta “Lina soma – tautas tērpa
papildinājums”, “Živica”, “Saldus
saulesstīga”, “Lielezeres fonds”, “Pa
sentēvu pēdām”, “Saldus pilsētas
pensionāru biedrība”, “Koris “Saldava””.

Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lutriņu pagastā.

Pieņēma ziedojumus 5000,00 un
1000,00 eiro apmērā Saldus novada
svētku norisei.

Apstiprināja izsoļu rezultātus un
nodeva atsavināšanai četrus Saldus novada pašvaldībai piederošus
dzīvokļu īpašumus.

Apstiprināja Noteikumus Nr. 2 “Par
valsts budžeta mērķdotācijas sadales
kārtību pedagogu darba samaksai
vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās
izglītības,
pirmsskolas
izglītības, interešu un profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs, pedagogu darba samaksas kārtību no
pašvaldības budžeta līdzekļiem un
Saldus novada vispārējās izglītības,
pirmsskolas, profesionālās ievirzes
un
interešu
izglītības
iestāžu
darbības nosacījumiem Saldus novada pašvaldībā 2018./2019. mācību
gadā“.

Nodibināja divus ceļa reālservitūtus
Zirņu pagastā.
Nodeva bez atlīdzības Latvijas
Valstij Satiksmes ministrijas personā
nekustamo īpašumu V1180, Pampāļu
pagastā, Saldus novadā.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes apstiprinātajos Saldus novada
pagastu pārvalžu nolikumos.
Apstiprināja Noteikumus “Neap
būvētu zemesgabalu iznomāšanas
kārtība”.
Atsavināja par brīvu cenu Saldus

Apstiprināja Kalnsētas speciālās
internātpamatskolas nolikumu.

2018. gada JŪNIJS
NOTIKA TRĪS ĀRKĀRTAS
DOMES SĒDES
8. jūnijā Saldus novada domes
priekššēdētājs Reinis Doniņš sasauca ārkārtas domes sēdi, kurā tika
skatīts viens lēmumprojekts – par
Saldus novada domes priekšsēdētāja
atkāpšanos no ieņemamā amata.
Deputāti atbalstīja lēmumprojektu
un lēma atbrīvot Saldus novada
domes priekšsēdētāju Reini Doniņu
no ieņemamā amata.
Tās pašas dienas laikā tika sasauktas
vēl divas ārkārtas domes sēdes,
kur notika Saldus novada domes
priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas.
Ar vienbalsīgu klātesošo deputātu
lēmumu par Saldus novada domes
priekšsēdētāju apstiprināja Māri Zustu
(“Latvijas Zaļā partija”) un par Saldus
novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja Raivi Zīrupu (“Latvijas
Zemnieku savienība”).
Pēc ievēlēšanas jaunais Saldus novada domes priekšsēdētājs uzrunāja
klātesošos un pauda gandarījumu
par izrādīto uzticību. Māris Zusts ar
drošu skatu vērās nākotnē, sakot, ka
ar dubultu sparu un mērķtiecību kopā
ar pašvaldības speciālistiem strādās
pie iesāktajiem projektiem, kā arī
ar savu darbu un iniciatīvu veicinās
līdzsvarotu novada attīstību.
Priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups pēc ievēlēšanas teica paldies
par vienbalsīgi izrādīto uzticību.
Priekšsēdētājs Māris Zusts uzteica
Raivja Zīrupa izpratni par pašvaldības
darba procesu un pauda pārliecību par
ražīgu turpmāko kopīgo darbu.
Apsveicam Māri Zustu un Raivi
Zīrupu ar ievēlēšanu Saldus novada
domes priekšsēdētāja un vietnieka
amatos!
Dina Neimeta, sabiedrisko un
starptautisko attiecību speciāliste ●
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Reinis Doniņš saka paldies
un mana pieredze būs noderīga arī
turpmākajā pašvaldības darbā, lai
veiksmīgi varētu attīstīt un pilnveidot
Saldus novadu.
Novēlu esošajiem domes depu
tātiem būt godprātīgiem un spēt
objektīvi novērtēt gan savu, gan savu
kolēģu pienesumu un lomu kopīgu
mērķu sasniegšanā.

2018. gada 8. jūnija domes sēdē
es atkāpos no Saldus novada domes
priekšsēdētāja amata.
Lēmumu par atkāpšanos pieņēmu
personisku iemeslu dēļ. Esmu Saldus
novada patriots, domes priekšsēdētāja
amatā centos strādāt pēc labākās
sirdsapziņas, diemžēl ne visi spēja
mani saprast un novērtēt. Šī gada

laikā domes deputātu koalīcijā radās
domstarpības, kas traucē vienoties
par lēmumiem un kopēju darbu. Nav
iespējams efektīvi pieņemt lēmumus
un organizēt to izpildi.
Ņemot vērā iegūto pieredzi un
vēlmi aktīvi darboties novada labā,
turpināšu darbu Saldus novada domē
kā deputāts. Ticu, ka mans padoms

Mani mīļie Saldus novada
iedzīvotāji! Kā vienmēr esmu gatavs
uzklausīt Jūsu ieteikumus un idejas,
kas nāktu par labu Saldus novadam.
Būšu gandarīts par katra iedzīvotāja
izrādīto iniciatīvu. Esiet aktīvi, un
veidosim savu labklājību kopīgiem
spēkiem!
Atvainojos, ja kādam mans lēmums
sagādājis vilšanos.
Paldies visiem, kuri mani saprata,
ticēja, uzticējās un atbalstīja!
Patiesā cieņā
Reinis Doniņš●

Saldus ezera pludmale gatava peldētājiem!
Veselības inspekcija informē, ka
Saldus ezera peldvietas ūdens paraugi atbilst MK noteikumiem Nr. 692
“Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas
un ūdens kvalitātes pārvaldības
kārtība” prasībām un peldvietas
bioloģiskais piesārņojums un ūdens
ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju
veselību.
Slēdziens par peldvietas ūdens
kvalitāti – “Peldēties atļauts”.
Aicinām
iedzīvotājus
ievērot
drošības
noteikumus,
atrodoties
pludmalē, kā arī, iestājoties vasaras
brīvlaikam, pārrunāt ar bērniem
drošības noteikumums kopumā!
Saldus novada pašvaldība informē, ka ir saņemts ziņojums no Veselības
inspekcijas par Saldus ezera peldvietas ūdens kvalitāti.
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Lai visiem jauka atpūta!
Saldus novada pašvaldība●
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Moldovas vēstnieks Latvijā ierodas oficiālā vizītē Saldū
novada domē, kur tika apspriestas nākotnes ieceres abu pilsētu
sadarbībā, vēlāk vēstnieks devās
nelielā braucienā pa Saldu. Ar lielu
interesi vēstnieks vēroja ražošanas
procesu SIA “Cannelle Bakery” un
atzinīgi vērtēja gan gardos pīrādziņus,
gan biezpiena plācenīšus. Īpašu
pārsteigumu sagādāja uzņēmuma
vadītāji – Ivars Skrebelis un Bruno
Ansons, piedāvājot iespēju nogaršot
tikko ceptas melno burgeru maizītes.
Pēcpusdienā vizīte turpinājās Saldus J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā, kurš pārsteidza
ar savu neparasto iekārtojumu un
augstvērtīgo ekspozīciju.

Saldus novada vadība ar Moldovas vēstnieku

5. jūnijā Saldū viesojās Moldovas
vēstnieks Latvijā Eugen Revenco,
kurš bija patīkami pārsteigts par
saldenieku viesmīlību.
Saldus novads 2014. gadā noslēdza
sadarbības līgumu ar pilsētu Florešti
Moldovā, un kopš šī brīža mūs vieno

kopīga draudzība, sadarbība un pie
redzes apmaiņa. Šīs draudzības
pamudināts, 5. jūnijā Saldus novadā
ieradās vēstnieks Eugen Revenco
un vēstniecības pirmā sekretāre Inga
Serement.
Vēstnieka

vizīte

sākās

Saldus

Vizītes noslēgumā tika apmeklēta
tekstilmākslinieces Baibas Rīteres
darbnīca, kur vēstnieks un pirmā
sekretāre ar lielu interesi aplūkoja
smalkos gobelēnus.
Dina Neimeta, sabiedrisko un
starptautisko attiecību speciāliste●

Nikam Rožukalnam otrā vieta
pasaules čempionātā BMX
7. jūnijā Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiekošajā
pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā par godalgām
cīnījās jauniešu un amatieru grupu sportisti.
B16 konkurencē puišiem dramatiskā cīņā Saldus BMX
klubu “Ozolēni” pārstāvošais braucējs Niks Rožukalns,
kurš kvalificējās grupā starp astoņiem labākajiem pasaules
braucējiem, finišēja otrajā vietā. Trenera Mika Puķīša
audzēknis līdz finālam bija uzvarējis visos sešos dienas
sacensību braucienos. Arī finālā Niks, kurš ikdienā trenējas
Augstas klases sportistu sagatavošanas centrā, pēc starta
aizbrauca līderu godā. Savas pozīcijas Niks saglabāja līdz
pat finiša taisnes beigās, kad viņu dramatiskā cīņā panāca un
apsteidza ar pirmo numuru startējušais Francijas sportists
Tatjēns Lui Hin Tsans. Latvietis finišēja otrajā vietā. Lai arī
uzvara palika mirkļa attālumā, tomēr gan šīs sacensības,
gan sezonu līdz šim kopumā Rožukalns aizvadījis godam.
Avots: Sporta Centrs●

Foto no privātā arhīva: Niks Rožukalns ar treneri Miku Puķīti
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SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Pusaudžu vecāku apmācības Saldū
Saldus novada p/a “Sociālais die
nests” Ģimeņu atbalsta daļas sociālie
darbinieki vairāku gadu garumā
piedāvā atbalsta pasākumus vecākiem.
Viens no pakalpojumiem ir pusaudžu
vecāku apmācības atbalsta grupās.

Nodarbību cikla ietvaros notiek
10 nodarbības par šādām tēmām:

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas
apmulsuši un nezina, kā veidot
attiecības ar saviem jau pieaugušajiem
bērniem. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā
vecumposmā ir svarīgs, kas ar
viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar bērniem,
sociālās darbinieces Antra Jansone un
Inga Ķempele vecākiem organizē un
vada apmācību programmu “Ceļvedis,
audzinot pusaudzi” (CAP). Tās ir
izglītojošas un atbalstošas nodarbības
vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu
attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir
bērni vecumā no 10-17 gadiem.

• vecāku un pusaudžu sasvstarpējās
attiecības un komunikācija;

Vecāku viedoklis par apmācībās
iegūto un pieredzēto:

• veselīgs dzīvesveids;

• “citu grupas dalībnieku pieredze ir
vērtīga”;

Programmas mērķis ir sekmēt
pozitīvu bērnu emocionālo attīstību,
uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās
attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības,
palīdzēt mazināt bērnu uzvedības
problēmas.

• ievads CAP programmā;
• pusaudžu un vecāku
pienākumi un atbildība;

tiesības,

• pusaudžu seksualitāte;
• pusaudžu sociālā kompetence;
• emociju pašregulācija;
• rūpes par sevi;

saņemti apliecinājumi par 3 mēnešu
apmācības
programmu.
Pēdējā
nodarbībā vecāki dalījās ar iegūto. Pēc
desmitās nodarbības vecāki sacīja,
ka, mainoties pašiem, mainās ar viņu
bērni, kā arī savstarpējā komunikācija.

• “grupas vadītāju sniegtā teorija, praktiskie piemēri bija ļoti
nozīmīgi”;
• “labāk saprotu savu bērnu un viņa
problēmas”;

• disciplinēšana;
• dzīves prasmes.
Apmācību programmu pusaudžu
vecākiem Saldus pilsētā šogad sākām
7. martā. Programmas apmācībās
piedalījās 10 vecāki ne tikai no Saldus pilsētas, bet arī no Ezeres pagasta,
Šķēdes un Jaunlutriņu pagastiem.
Apmācības notika slēgtā grupā, kurā
piedalās ierobežots skaits vecāku (ne
vairāk par 10 cilvēkiem). Nodarbības
notika 1 reizi nedēļā trešdienās, un
pēdējo nodarbību noslēdzām 9. maijā,
kad bija vecāku grupas izlaidums, tika

• “bija nozīmīgi padomāt par sevi
(rūpes par sevi)”;
• “pieaug pārliecība par sevi kā
vecāku”;
• “izprotot sevi un savas emocijas, vecāki var pareizāk reaģēt un
rīkoties dažādās situācijās”;
• “grupas apmeklējums deva iespēju
vairāk domāt par attiecībām ģimenē
un tās analizēt”.
Antra Jansone, ģimeņu atbalsta
daļas sociālā darbiniece●

Simtgades ekskursijā iepazīst Saldus novadu
Svētdienā, 27. maijā, notika pirmā no trim Saldus
TIKS centra organizētajām Simtgades ekskursijām.
Šoreiz brauciens veda uz Zirņu un Novadnieku pagastiem, interesentus iepazīstinot ar staciju “Airīte”, O.
Kalpaka muzeju un piemiņas vietu “Airītes” un Sātiņu
zivsaimniecību.
Stacijā “Airīte” braucējus sagaidīja un ar stacijas ēkas
un dzelzceļa līnijas Glūda-Liepāja vēsturi iepazīstināja
pats saimnieks Pēteris Stumburs. Stacijā, kas jau gandrīz
20 gadus vairs nekalpo kā pieturvieta, šobrīd apskatei pie
ejama interesanta ekspozīcija un 20. gs. sākuma dzelceļa
stacijas uzgaidāmās telpas interjers.
O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”
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O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes” viesus
uzņēma muzeja vadītājs Roberts Sipenieks, kas saistoši un

2018. gada JŪNIJS		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

izsmeļoši pastāstīja gan par muzeja ēkas vēsturi, gan Latvijas armijas veidošanos un pirmajām cīņām, gan O. Kalpaka
dzīvi un traģisko bojāeju turpat pie “Airītēm”.
Sātiņu zivsaimniecības plašie dīķi ekskursijas
dalībniekus pārsteidza ar lielo putnu dažādību, bija iespēja
aplūkot dažādas gulbju sugas, jūras kraukli un citus
spārnainos dīķu iemītniekus. Saimnieks Anatolijs Grigorjevs iepazīstināja ar zivju audzēšanas procesu un Sātiņu
zivsaimniecības darbu. Brauciena noslēgumā ikviens

varēja uzkāpt nesen uzceltajā putnu novērošanas tornī, kas
atrodas starp diviem lielākajiem Sātiņu dīķiem.
Liels paldies par atsaucību gan ekskursijas dalībniekiem,
gan apciemoto objektu saimniekiem. Šajā gadā tiek
plānotas vēl divas Saldus novada iepazīšanas ekskursijas,
kurās piedalīties varēs ikviens interesents.
Sintija Pileniece,
Saldus TIKS centra tūrisma speciāliste●

Atsauksme
Par Saldus novada Saldus pagasta Druvas Kultūras centra
ieguldījumu
“Akords” par sekmīgo un aktīvo
iesaisti programmas pilnveidošanā,
gan iesaistoties organizēšanā, gan
piedaloties tajā ar kultūras programmu.

Deju kopa “Druvas Seniori” kopā ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu un
Ģenerālkonsulu Sanktpēterburgā Irinu Manguli

Ar daudzveidīgu programmu
aizvadīti Latvijas valsts simtgades
notikumi Sanktpēterburgā 2018.
gada 17. un 18.maijā.
Kultūras personības un kultūras notikumi ir iespēja likt Latvijas vārdam
un tās simts gadu vēsturei izskanēt
starptautiski. Būtisks atbalsts Latvijas
vārda izskanēšanai ir mūsu cilvēki un

ikviena cilvēka veidota iniciatīva visā
pasaulē.
Par godu Latvijas valsts simtgades
notikumiem Sanktpēterburgā tika
aicināti piedalīties latvieši un īpaši
visu latviešu biedrību pārstāvji no
visas Krievijas. Paldies Saldus novada
Saldus pagasta deju kopai “Druvas
Seniori” un akardeonistu duetam

Vēlos pateikt paldies un paust
gandarījumu par projekta “Par
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simt
gades pasākumu norisei Latvijas
diasporas mītnes zemēs” īstenošanu
3 gadu garumā, it īpaši par Druvas
Kultūras centra folkloras kopas
“Zemturi”
viesošanos
Krievijā
2017. gadā, Krasnojarskas apgabala
Ačinskā Latgaliešu biedrības simt
gades svinībās, un 2018.gadā tautisko deju kopas “Druvas Seniori” un
akordeonistu dueta “Akords” koncerta programmu, kā arī pasākuma
dalībnieku anketēšana, lai papildinātu
biedrības “Latvieši pasaulē – muzejs
un pētniecības centrs” ekspozīciju par
trimdas vēsturi.
Paldies
par
nenovērtējamo
ieguldījumu Latvijas valsts labā un
iespēju latviešiem Krievijā nezaudēt
saikni ar Latviju, un etniskās
piederības sajūtas uzturēšanu
no
paaudzes paaudzē.
Jolanta Borīte, Latvijas valsts
simtgades biroja reģionālo un
nevalstisko projektu vadītāja●
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PASĀKUMU KALENDĀRS
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Vasaras saulgriežu tirdziņš, Jāņu
pasākums un balle pļavā pie Kalnsētas
parka estrādes. Programmā:
17.00 pasaules mūzikas grupa “Nepie
radināta folka orķestris”; Pirts zinību
meistarklases sadarbībā ar biedrību
“Saules slotas”;
22.06. plkst. 17.00
18.00 Baibas Jukņevičas izrāde “Ak, šī
jaukā lauku dzīve”. Kursīšu amatierteātris
“Kodols” (režisore Sanita Vītola);
19.30 folkloras kopa “Zedashe” no Gruzi
jas, Signagi pilsētas un VPDK “Druva”;
21.00 Līgo svētku balle kopā ar Auces
muzikantiem.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Līdz 31.08.
Orientēšanās “Es mīlu Tevi, Saldus!”.
Līdz 6.08.

Izstāde, veltīta Saldū dzimušajiem aktie
riem “Saldenieki uz Latvijas un pasaules
skatuvēm”.

Jūnija trešdienās Praktiskas un radošas pēcpusdienas
un ceturtdienās no bērniem ”Pirkstiņi spēlē teātri”. Maksa
plkst. 13.31
par nodarbību 0.50 EUR.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
4.06.-29.06.
1.06.-29.06.
4.06.-29.06.
4.06.-29.06.
18.06.-31.07.
29.06.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
darbu izstāde “Veltījums pilsētai”.
Dzejas foto izstāde “Ieskaties dzejā”.
Izstāžu cikls “Latvijas spēks ir ģimene!”.
Medņu ģimene.
Mareka Žvinkļa rokdarbu izstāde
“Rakstu raksti...”.
Aigas Beinarovičas aktu zīmējumu
izstāde “Laiks mosties”.
Jauno grāmatu diena bibliotēkā.
KAPELLERU NAMĀ

LR2 akcija “Gadsimta garākā dziesma”
Kapelleru nama dārzā kopā ar folkloras
21.06. plkst. 14.40
kopām “Medainis” un “Zirņi”. Aicinām
uz sadziedāšanos ikvienu interesentu!
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

21. – 22.06.

Latvijas U18 un U20 čempionāts
vieglatlētikā Saldus stadionā.

21.06. plkst.
16.00

Tautas orientēšanās sacensības “ABC
2018”. Bikstos, kempingā “Niedras”.
EZERES PAGASTĀ

23.06.
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Līgo pasākumi: plkst. 10.00 pludmales volejbols sievietēm, vīriešiem;
plkst. 19.00 amatierteātra “Meduspods” pirmizrāde “Antons un ekstra
sensi”, plkst.21.00 zaļumballe kopā
ar Raimonda Patmalnieka grupu.

Vārmes amatierteātra izrāde E. Sniedze
30.06. plkst. 18.00 “Tie paši oši”. Ieeja par ziedojumiem.
Ezeres kultūras namā.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Jaunauces pils parkā (ja stipri līs – Jaun
23.06. plkst. 22.00 auces TN) Līgo nakts zaļumballe kopā ar
grupu “Brekšupekši”.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Plkst. 19.00 radošā darbnīca mākslīgo
ziedu galvas rotu gatavošanā. Plkst.
20.00 Jaunlutriņu amatierteātra iestudētā
Ā. Alunāna luga “Draudzes bazārs”.
KURSĪŠU PAGASTĀ

21.06.

Izstāde “Zināmās un nezināmās
Ziemeļvalstis” Kursīšu bibliotēkā.
Kursīšu AT “Kodols” izrāde “Ak, šī
23.06. plkst.18.00
jaukā lauku dzīve”. Lielā Līgo loterija.
Kursīšu pagasta sporta svētki Kursīšu
30.06. plkst. 10.00
estrādē.
1.06.-31.07.

Līdz 30.06.

A. Sipenieces kolekcijas izstāde “Āfrikas
un Āzijas valdnieks”. Bibliotēkā.

19.06.- 2.07.

Pužļu likšanas čempionāts bibliotēkā.

“Rotaļgrāmatas bērniem” – tikšanās ar
Inesi Lalu par pašas veidotajām rotaļ
grāmatām bērniem bibliotēkā.
Bērnības svētki Kursīšu pagasta
7.07. plkst.12.00 pārvaldes zālē. Sīkāka informācija pa
tālruni 28328320.
Kursīšu volejbola turnīra 3. posms
8.07. plkst. 10.00
volejbola laukumā pie estrādes.
LURTIŅU PAGASTĀ

3.07. plkst. 18.00

15.06. – 22.06.

Akcija “Košākā Jāņu sēta Lutriņos”.
Pieteikties, zvanot pa tel. 25423642 vai
personīgi pagasta pārvaldē. Košāko sētu
apskate notiks 21.06, visi dalībnieki tiks
sumināti 22.06. plkst. 18.00 pasākumā
pie Lutriņu kluba.

Skolas parkā pie Ainavu dīķa kopīga
ielīgošana Latvijas simtgadē kopā ar
22.06. plkst. 18.00
radoši muzikālo apvienību “Bulciņas” no
Engures. Ieeja bez maksas.
Līgo vakars Namiķu birzītē. Spēlēs gru23.06. plkst. 21.00 pa no Lutriņiem “Saules pusē”. Ieeja bez
maksas.
NĪGRANDES PAGASTĀ
21.06. plkst. 20.00 Uguns rituāls Kalnaišu kalnā.
22.06. plkst. 20.00

Ielīgošana ar grupu “Atštaukas”, balle ar
brāļirm no Ventspils. Ieeja bez maksas.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
Jāņu ielīgošanas pasākums senioriem
20.06. plkst. 10.00 un dienas centra apmeklētājiem atpūtas
vietā “Pie Okeāna”.

PASĀKUMU KALENDĀRS
Amatierteātra “Pieskāriens” pirmizrāde
21.06. plkst. 18.30 “Pauļiku gaidot jeb sveiciens…”
Mežvidu stikla zālītē.
Visu mēnesi
Visu mēnesi
Visu mēnesi

23.06 plkst. 11.00
23.06. plkst. 14.00

1.06.-30.09.

Saldus pilsētas bibliotēkas izstāde “Māris
Čaklais” bibliotēkā.
Andras
Gaigalas
privātkolekcija
“Krūzītes” bibliotēkā.
Zandas Strogonovas darbu izstāde
“Izšuvumi un rotaslietas” bibliotēkā.
RUBAS PAGASTĀ
Līgo skrējiens. Distances gan bērniem,
gan pieaugušajiem.
Līgo pasākums. Piedalās
amatiermākslas kolektīvi.
SALDUS PAGASTĀ

Rubas

Rolanda Gustiņa personālizstāde “Reiz
KURZEMĒ” J. Rozentāla dzimtajās
mājās “Bebri”.

Svinīgs Gruzijas Valsts
karoga
pacelšanas pasākums pie Saldus pagasta
pārvaldes ēkas.
Koncerts “Starp Jāņiem un Pēteriem”.
Piedalās folkloras kopa “Zedashe” (Gru25.06. plkst. 19.00
zija, Signagi) un VPDK “Druva”. Ieeja
bez maksas.
VADAKSTES PAGASTĀ
22.06. plkst. 9.30

23.06. plkst. 17.00

Vadakstes amatierteātra
“Tēva meitas” tautas namā.

pirmizrāde

Novusa sacensības “Vadakstes novusa
svētki” Vadakstes sporta zālē.
Vadakstnieku un skolas absolventu sali14.07. plkst. 17.00
dojums skolas sporta zālē.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Radošā darbnīca mākslīgo ziedu galvas
rotu gatavošanā, plkst. 19.00 Šķēdes
23.06. plkst. 18.00
Dailas teātra izrāde “Nepilns simts” pie
Šķēdes pagasta pārvaldes.
ZAŅAS PAGASTĀ
Simtgades saulgriežu vakars Baļķulejā.
Programmā: Ezeres AT “Meduspods”
interpretācija “Limuzīns Jāņu nakts
21.06. plkst. 20.00 krāsā”; Sieviešu vokālais ansamblis “Tik
un Tā”; Lielā simtgades saulgriežu loteri
ja; Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar Kasparu Krastiņu. Ieeja bez maksas.
14.07.
Zaņas pagasta ūdenssvētki.
ZIRŅU PAGASTĀ
Ieskandināsim Jāņus kopā ar Zirņu
amatierteātra izrādi “Tikai alus un siers”.
23.06. plkst. 19.00
Jautrības un omulības dzirkstis iedegs
Zirņu folkloras kopa un JDK “Virpulis”.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Lutriņu amatierteātra “Atvars” izrāde
20.06. plkst. 20.00 “Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties”
Striķu muižas parka estrādē.
Jāņa Riņķa fotoizstāde, Ivetas Gulbes
Visu mēnesi
radošie mākslas darbi “VĒRTĪBAS”
Zvārdes pagasta bibliotēkā.
30.06. plkst. 10.00

Tūrisma nozares pārstāvji satikās viesu namā “Adleri”
konkursā

“Sakoptākais

īpašums

Saldus

novadā”.

Tika apspriesta iespēja veidot kopīgu tūrisma akciju 4. augustā, kad Saldus novadā notiks Tūrisma
rallijs “Latvijas kontūra Saldus novadā un pilsētā”.
Ar aktualitātēm tūrisma jomā Brocēnu novadā
iepazīstināja Ilze Tomanoviča-Barone, tika apspriestas jaunas idejas un sadarbības iespējas.

12. jūnijā Saldus TIKS centrs aicināja Saldus novada
tūrisma nozares pārstāvjus uz tikšanos, kas šoreiz
notika viesu namā “Adleri” pie Pakuļu ūdenskrātuves.
Galvenie pārrunājamie jautājumi bija saistīti ar Saldus
rajona tūrisma biedrības darbību, kultūras pasākumiem
Saldus novadā vasaras sezonā un iespēju piedalīties

Tikšanās dalībniekus sagaidīja pats nama saimnieks
Ainars Adlers, kas noslēgumā klātesošajiem izrādīja
skaistās telpas un tvaika pirti, kā arī pastāstīja par nama
tapšanu un nākotnes iecerēm teritorijas iekārtošanā.
Liels paldies “Adleru” saimniekam par laipno
uzņemšanu, kā arī tikšanās dalībniekiem par ierašanos!

Sintija Pileniece, tūrisma speciāliste●
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Jaunauces pils dārza svētki
radošajās darbnīcās, doties izbraucienā ar zirga pajūgu,
spēlēt kroketu, atklāt pils vīna pagrabiņu un baudīt
muzikālus priekšnesumus, atpūšoties kopā ar ģimeni vai
draugu lokā.
Lai pasākums būtu ne vien baudāms, bet arī izglītojošs,
pils zālē notika mākslas zinātnieces Mg. art Inas Līnes
priekšlasījums “Muižniecības balles tērps 20. gadsimta
sākumā”, bet modeļi demonstrēja Jaunauces muižnieku
Joahima Ropa un baroneses Dagmāras Ropas 1915. gada
balles tērpus.

Deputāte Ramona Petraviča uzrunā Jaunauces pils dārza svētku
apmeklētājus

Šogad jau trešo reizi tika svinēti Jaunauces pils dārza
svētki, kuri pulcēja pils īpašās noskaņas baudītājus gan
no Saldus novada, gan arī attālākām Latvijas vietām.
Dārza svētku ietvaros viesiem bija iespēja ne tikai
apskatīt parku un pili, bet arī uzzināt un apgūt ko jaunu

Parakstīts būvdarbu līgums
par Lielās ielas pārbūvi

Svētku izskaņā skaistā vietā uz pils parka dīķa salas
apmeklētāji baudīja Ievas Šablovskas (LNSO), Ainara
Šablovska (LNO), Sondras Lejmalnieces (LNO), Ineses
Romancānes un Ivetas Romancānes (VAK “Latvija” un
Latvijas radio koris) koncertu “Sapnis par balli”.
Pasākumu rīkoja biedrība “Mēs – Jaunaucei” sadarbībā
ar p/a “Saldus TIKS centrs”.
Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS centrs”
direktores vietniece kultūras jautājumos●
Būvdarbi tiks realizēti Eiropas Savienības projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas
dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru”
(Vienošanās Nr.5.6.2.0/17/I/013) ietvaros.
2018. gada 23.martā pašvaldība noslēdza vienošanos ar
sadarbības iestādi Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par
projekta īstenošanu.
Lielās ielas pārbūve ietver: ielas, gājēju-veloceliņu,
apakšzemes komunikāciju un ielas apgaismojuma pārbūvi.
Plānotās projekta kopējās izmaksas 3891377,28 EUR,
kur ERAF finansējums 1769000,00 EUR, valsts budžeta
dotācija 78044,12 EUR, pašvaldības finansējums
234132,35 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas
1810200,81 EUR.
Saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto kalendāro grafiku, darbus plānots pabeigt 16 mēnešu laikā, neskaitot
tehnoloģisko pārtraukumu.

2018. gada 13. jūnijā, Saldū, parakstīts būvdarbu
līgums starp Saldus novada pašvaldību un SIA “Saldus
ceļinieks” par Lielās ielas pārbūvi (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus
pilsētā un Novadnieku pagastā.
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Līgumu no Saldus novada pašvaldības puses parakstīja
tās domes priekšsēdētājs Māris Zusts, bet no būvuzņēmēja
puses – SIA “Saldus ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints
Karols. Autoruzraudzību būvobjektā veiks SIA “Projekts
EAE”, būvuzraudzību SIA “Firma L4”. Pēc plānotā laika
grafika būvdarbi tiks uzsākti jūlijā.
Ginta Ernšteina, galvenā projektu speciāliste●
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Pavadīti sirsnīgi un koši Saldus novada svētki
Sportiskie saldenieki varēja piedalīties
draiskajā skrējienā “Ciecernieks”,
North 66 velobraucienā, spēlēt
strītbolu, strītflorbolu vai vērot pludmales volejbola sacensības.

Lieli un mazi no tuvākām un
tālākām Saldus novada vietām 25. un
26. maijā pulcējās Saldū, lai ieaustu
savu īpašo krāsu kopējā Latvijas
rakstā.
Svētki tika ieskandināti jau piekt
dien, kad ar skaistu, pārdomātu koncertu mūs priecēja koris “Josquin des
pres” no Saldus sadraudzības pilsētas
Vilebonas kopā ar Saldus novada
jaukto kori “Saldava”, kura dalībnieki
laipni atvēra savu namu durvis, lai
uzņemtu mūsu draugus ciemos.
Tūlīt pēc koncerta noslēguma grupas “DAGAMBA” mūzikas mīļotāji
devās uz O. Kalpaka laukumu, lai
redzētu iespaidīgo šovu klātienē.
Pēc grupas “DAGAMBA” koncerta
uz skatuves kāpa Leons Krivāns, lai
kavētos atmiņās par filmu “Dāvana
vientuļai sievietei”, kuru pēc sarunas
varēja vērot brīvdabas kino vakara
ietvaros. Novada svētku pirmā diena
noslēdzās ar nakts dievkalpojumu.
Svētku otrajā dienā pilsēta modās
ar mūzikas skaņām, jo no O. Kalpaka
laukuma skatuves bija dzirdams Saldus Radio. Ap pus vienpadsmitiem
liela rosība bija vērojama pie Saldus
pamatskolas, jo dalībnieki gatavojās

krāsainajam gājienam, kura sastāvā
bija Saldus novada domes deputāti,
administrācijas darbinieki, pagasti,
iestādes, uzņēmēji, organizācijas un
biedrības. Gājiens šogad tika kuplināts
ar motorizētiem transporta līdzekļiem,
kurus ar prieku izmantoja vairāki
dalībnieki. Pēc gājiena Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
sveica visus svētkos un priecājās par
ikvienu svētku dalībnieku, kurš ieauž
savu krāsu Latvijas rakstā. Arī viesi no
sadraudzības pilsētām – Mažeiķiem un
Vilebonas – vēlēja pavadīt šos svētkus
krāšņi un priecāties par iespēju būt
kopā.
Dienas garumā O. Kalpaka laukumā
varēja izbaudīt gan Saldus novada pagastu dekorētās krāšņās kūkas, gan
bērnu un jauniešu uzstāšanos. Svētku
tirgus pulcēja kuplu pircēju skaitu,
bērni ar prieku piedalījās dažādās
bērnu pilsētiņas aktivitātēs un vēroja
izklaidējošus šovus. Paralēli Saldus
tirgus teritorijā norisinājās Latvijas
spēka vīru čempionāta posms. Uzvaras
laurus Saldus posmā plūca Aivars
Šmaukstelis. Tikpat spēcīgi Saldu
piedārdināja moto parāde, kas kā katru
gadu pulcēja kuplu dalībnieku skaitu.

Vakarā uz Kalnsētas parka estrādes
soliņiem vairs nevarēja atrast brīvas
vietas, jo sākās grandiozais koncerts, kurš bija pēdējo gadu laikā
apmeklētākais pasākums Saldus novada svētkos. Lielkoncertā uzstājās
gan mazie, gan lielie dejotāji, kinofilmu pavadībā klausījāmies Latvijai
nozīmīgas un dvēseliskas dziesmas
izcilu solistu izpildījumā. Vakara
programmu turpināja plaši pazīstamā
grupa no Lietuvas “Daddy was a milkman”. Saldus novada iedzīvotāji pēc
koncerta kopā ar grupu “Cits kvartāls”
un DJ Ziggy ballēja līdz pat rītam!
Sakām paldies svētku organizatoriem p/a “Saldus TIKS centrs”, darba
grupai, kurā ietilpa zinoši un radoši
cilvēki, lielkoncerta režisoram Valdim
Pavlovskim un visiem brīvprātīgajiem
palīgiem!
Īpašs paldies svētku dāsnajiem
atbalstītājiem: SIA “Cannelle Ba
kery”, SIA “Saldus Ceļinieks”, SIA
“ALFOR”, SIA “Pampāļi” un SIA
“Sporta Punkts”, SIA “66 North Baltic”, AS “SEB banka”, SIA “Jets
Vacuum”, SIA “Norplast”, SIA “Libra
Plast”, SIA “Saldus Priede”, AS “R
un C”, SIA “Arčers”, SIA “Saldus
Maiznieks”, AS “Gjensedige”, SIA
“Kurzemes Radio”, SIA “Saldus
Meliorācija” un SIA “Saldus Pārtikas
kombināts”. Tāpat sakām paldies Saldus novada iedzīvotājiem par svētku
sajūtas veidošanu, izkarot karogus pie
savām mājām, kā arī svinot, atpūšoties
un kuplinot svētku norisi ar savu
klātbūtni!
Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 92. 2018. gada 19. JŪNIJS. 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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