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Šajā numurā:
Projektu aktualitātes

Domes sēde

Sociālā dienesta aktualitātes

Pasākumu kalendārs

> 1. - 5. lpp.

> 5. - 6. lpp.

> 9. lpp.

> 10. - 11. lpp.

Apstiprināti vēl divi lauku grants ceļu projekti

Lutriņu pagastos” (projekta nr. 1702-A00702-000023), kura ietvaros
tiks salaboti četri ceļi kopā 7,85 km
garumā, bet abos nesen apstiprinātajos
projektos kopējais ceļu garums
sastāda 33,34 km, tajā skaitā, tiks
pārbūvēti divi tilti uz pagastu grants
ceļiem – tilts pār Mazupi uz autoceļa
“Zvārdes centrs-Brocēnu l/t robeža”
Zvārdes pagastā un tilts pār Zaņas
upi uz autoceļa “Kraujas-Vaboles”
Zaņas pagastā. Abiem projektiem
kopā piešķirtais publiskais (ELFLA)
finansējums – 3,26 milj. eiro.
Lauku atbalsta dienestā tika
apstiprināti divi Saldus novada
pašvaldības iesniegtie projektu pieteikumi – “Lauku grants ceļu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un
Saldus pagastos” (projekta nr. 17-02A00702-000066) un “Lauku grants
ceļu
pārbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai
Kursīšu,
Nīgrandes,
Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas
un Rubas pagastos” (projekta nr. 1702-A00702-000067).
Līdz ar to ir apstiprināts
finansējums visu Saldus novadā
plānoto ceļu pārbūvei Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020.

gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” ietvaros. Pasākuma mērķis
ir uzlabot infrastruktūru lauku apvidos, lai veicinātu uzņēmējdarbību
un saglabātu apdzīvotību. Pasākuma
rezultātā Saldus novadā tiks pārbūvēti
20 grants ceļu posmi ar kopējo garumu 41,19 km. Saldus novadā ir viens
no lielākajiem grants ceļu kopgaru
miem – 728,41 km, tādēļ pašvaldībai
piešķirts maksimālais kvotas apmērs –
4 milj. eiro.
Kopš 18. jūlija norisinās ceļu
pārbūves darbi projektā “Lauku
grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Jaunlutriņu, Šķēdes un

Pašreiz notiek iepirkumu līgumu
slēgšana,
lai
septembrī
sāktu
būvdarbus. Šos projektus paredzēts
pabeigt līdz 2018. gada 30. novembrim.
Projektā “Lauku grants ceļu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes
un Saldus pagastos” būvdarbus veiks
SIA “Ošukalns”, bet projektā “Lauku
grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres, Jaunauces, Zaņas
un Rubas pagastos” – SIA “Saldus
ceļinieks”.
Marita Melvere, projektu vadītāja●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Septembrī plānotie pasākumi ESF projektā Nr.9,2,4,2/16/I/041
“Pasākumi vietējās sabiedrības Veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Saldus novadā”

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus
novadā “(Nr.9.2.4.2/16/I/041) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017. gada septembra mēnesim
Pasākumu plāns septembrī var tikt papildināts, lūdzu, sekot līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā un facebook kontā
Nr.p.k.
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Sākuma
datums

Beigu
datums

Ilgums Norises laiks
Īstenošanas
(st.)
(plkst.no-līdz) vieta (adrese)

1.

01.09.2017. 29.09.2017.

9

16.00-17.00

Saldū, Kul
dīgas iela 3,
aktu zāle

2.

04.09.2017. 27.09.2017.

8

11.00-12.00

Saldū, Kul
dīgas iela 3,
aktu zāle

3.

04.09.2017. 08.09.2017.

4.

04.09.2017. 08.09.2017.

5.

08.09.2017. 09.09.2017.

6.

11.09.2017. 15.09.2017.

7.

11.09.2017. 15.09.2017.

8.

12.09.2017. 12.09.2017.

2

17.00-19.00

9.

14.09.2017. 14.09.2017.

2

13.00-15.00

10.

16.09.2017.

2

11.00-13.00

11.

18.09.2017. 22.09.2017.

12.

19.09.2017. 19.09.2017.

2

14.00-16.00

13.

20.09.2017. 20.09.2017.

2

14.00-16.00

16.09.2017

Druvas
v idusskola
Jaunlutriņu
pamatskola
Saldus pilsēta
Saldus
pamatskola
Saldus vidus
skola

Nosaukums

Piezīmes

1., 6., 8., 13., 15.,
20., 22., 27., 29.
Veselības vingrošanas
septembrī, katru
nodarbības grūtniecēm
reizi 1 stundu
ilga nodarbība
4., 6., 11., 13.,
Veselības vingrošanas
18., 20., 25., 27.
nodarbības māmiņām
septembrī, katru
reizi 1 stundu
pēcdzemdību periodā
ilga nodarbība
Veselības nedēļa Druvas
pēc skolas
vidusskolā
iesniegtā plāna
Veselības nedēļa Jaunlutriņu pēc skolas
pamatskolā
iesniegtā plāna
pēc plāna
Veselības dienas Saldū

Veselības nedēļa Saldus
pamatskolā
Veselības nedēļa Saldus
vidussskolā
Nūjošanas nodarbība
Zirņu pagasts aktivitātes “Veselības skola”
ietvaros
Izglītojoša lekcija par
Zaņas pagasta
sieviešu reproduktīvo
dienas centrs
veselību
Semināru cikls vecākiem par
Saldus, JIC
0-2.g.v. bērnu attīstību un
“Šķūnis”
aprūpi
Ezeres
Veselības nedēļa Ezeres
pamatskola
pamatskolā
Nūjošanas nodarbība
Nīgrandes
aktivitātes “Veselības skola”
pagasts
ietvaros
Uztura speciālista nodarbība
aktivitātes “Veselību
Ezeres
veicinošs pasākumu
pagasta dienas
komplekss lauku teritoriju
centrs
iedzīvotājiem “Veselības
skola” ietvaros

pēc skolas
iesniegtā plāna
pēc skolas
iesniegtā plāna

pēc skolas
iesniegtā plāna
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14.

21.09.2017. 21.09.2017.

2

14.00-16.00

15.

21.09.2017. 21.09.2017.

2

13.00-15.00

16.

22.09.2017. 22.09.2017.

2

15.00-17.00

17.

22.09.2017. 22.09.2017.

2

13.00-15.00

18.

22.09.2017. 22.09.2017.

2

19.

25.09.2017

20.

25.09.2017

1.5

17.00-18.30

26.09.2017. 26.09.2017.

2

17.30-19.30

21.

27.09.2017. 28.09.2017.

3

9.00-10.30

22.

28.09.2017. 28.09.2017.

2

14.00-16.00

Psihologa nodarbība garīgās
veselības veicināšanai
(aktivitātes “Veselības
skola” ietvaros)
Vadakstes
Izglītojoša lekcija par
pagasta dienas
sieviešu reproduktīvo
centrs
veselību
Nūjošanas nodarbība
Saldus
aktivitātes “Veselības skola”
pagasts
ietvaros
Jaunlutriņu
Izglītojoša lekcija depresijas
pagasta dienas
profilaksei
centrs
Uztura speciālista nodarbība
aktivitātes “Veselību
Ezeres
veicinošs pasākumu
pagasta dienas
komplekss lauku teritoriju
centrs
iedzīvotājiem “Veselības
skola” ietvaros
Slimnīcas
Atbalsta grupas nodarbība
iela 3a iela 5,
invalīdu tuviniekiem
Saldus
Nūjošanas nodarbība
Zaņas pagasta
aktivitātes “Veselības skola”
dienas centrs
ietvaros
Uztura speciālista nodarbība katru dienu
DC
personām ar garīga rakstura 1,5 stundu ilga
“Saulespuķe”
traucējumiem
nodarbība
Psihologa nodarbība garīgās
Nīgrandes
veselības veicināšanai
pagasta dienas
(aktivitātes “Veselības
centrs
skola” ietvaros)
Ezeres
pagasta dienas
centrs

Liene Klagiša, projektu speciāliste●

Atstumt vai atbalstīt?

Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi,
vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un
pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu
ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd
Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu norisinās vērienīgs darbs.
Pirmais solis projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir
veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad
plānošanas reģiona un SIA “SAFEGE Baltija” speciālisti,
sadarbojoties ar reģiona pašvaldībām un nozares darbiniekiem, izvērtē esošo situāciju un meklē labākos
risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai.
Visi bērni ir mūsu bērni
Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
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komisijas (VDEĀK) datiem 2017. gada janvārī Kurzemes
reģionā bija 1176 bērni, kuriem noteikta invaliditāte,
t.sk. 577 bērni ar redzes, dzirdes, kustību un psihiskiem
traucējumiem
Daļa no tiem dzīvo ģimenēs, bet ir arī bērni, kuru tuvinieki nevar parūpēties par viņu labklājību dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atkarības, vardarbība, pamešana novārtā
un bērna vai vecāku veselības traucējumi, tāpēc viņi dzīvo
aprūpes iestādēs. Kurzemes reģionā ir pieci bērnu nami
jeb bērnu sociālās aprūpes centri, kuros 2017. gada janvārī
sociālos pakalpojumus saņēma 157 bērni. Tas nepārprotami
norāda uz nepieciešamību būtiski palielināt pašvaldībā
ģimenēm sniedzamā atbalsta apjomu un daudzveidību, lai
samazinātu risku bērniem nonākt institūcijās.
Atbalstīt nevis atstumt
Pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem
Latvijā uzskaitē ar dažādiem psihiskiem un uzvedības
traucējumiem ir gandrīz 86 tūkstoši cilvēku, no tiem
Kurzemē – 12 437. Jāatzīmē, ka pēc VDEĀK datiem šī
gada sākumā Kurzemē tikai 3133 personām ar psihiskiem
un uzvedības traucējumiem bija noteikta invaliditāte,
no tiem 522 cilvēkiem – 1. invaliditātes grupa, bet 2356
cilvēkiem – 2. invaliditātes grupa.
Savukārt Valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC)
“Kurzeme” un tā sešās filiālēs 2017. gada aprīlī dzīvoja
738 pieaugušie un bērni. Daudzi no tiem varētu dzīvot
sabiedrībā, ja tiktu radīti tam piemēroti apstākļi un atbalsta
sistēma dzīves vietā.
Viena formula neder visiem
Šobrīd Kurzemē notiek individuāla vajadzību
izvērtēšana 348 pilngadīgām personām ar garīga rak
stura traucējumiem. Līdz aprīlim tika izvērtētas sociālo
pakalpojumu vajadzības 277 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un 126 bērniem, kas dzīvo bērnu namos. Šo izvērtējumu rezultāti tiks ņemti vērā, izstrādājot
iestāžu reorganizācijas plānus un deinstitucionalizācijas

plānu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai
pašvaldībās Kurzemē.
Situācija katrā Kurzemes pašvaldībā atšķiras. Ir
pašvaldības, kurās ir tikai daži bērni ar funkcionāliem
traucējumiem vai pieaugušie ar garīga rakstura
traucējumiem, kam nepieciešams atbalsts, taču ir tādas
(piemēram, Liepāja, Ventspils, Talsu novads un Saldus novads), kurās ir jārod risinājumi vairākiem desmitiem bērnu
un pieaugušo. Tas prasa mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu
darbu. Ir jāpadomā par nepieciešamajiem speciālistiem,
infrastruktūru, iespējām sadarboties ar nevalstiskajām
organizācijām un iedzīvotāju attieksmes maiņu pret šiem
kurzemniekiem.
Kādā pašvaldībā piemērotākais risinājums būs dienas
centri, grupu dzīvokļi, atbalsts audžuģimenēm un
aizbildņiem, citās – aprūpe mājās vai atbalsts uzņēmējiem,
kas nodarbinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem
vai cits variants. Iesaistītie “SAFEGE Baltija” speciālisti
rūpīgi pārdomā un izvērtē gan katram cilvēkam
nepieciešamo, gan meklē tieši katrai pašvaldībai un tās
iedzīvotājiem piemērotāko sociālo pakalpojumu modeli.
Vasaras otrajā pusē pārrunāsim, vai piedāvātās idejas ir
īstenojamas un atbilstošas. Notiks sabiedriskās apspriedes
Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā, kuru laikā uzklausīsim viedokli, lai kopīgi rastu labākos risinājumus.
Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots līdz 2022. ga
dam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas
(DI) procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo
pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā
balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijās esošo personu, tostarp bērnu,
skaitu. Vairāk: www.kurzemevisiem.lv
Informāciju sagatavoja:
SIA “SAFEGE BALTIJA”
kurzeme_di@sagefe.lv●

Projekts “LATVIJAS DEPOZĪTS”
Biedrība “Ilizanna” arī vēlas ieguldīt savu artavu simtgades pienācīgā sagaidīšanā. Tāpēc esam radījuši dažādas
aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem projekta
“Latvijas depozīts” ietvaros.
Skolēnu grupām tiek piedāvātas nodarbības:

Šobrīd daudz tiek runāts par Latvijas simtgades
pasākumiem – kā tos svinēt, kā tiem sagatavoties.
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• “Tautastērps. Mans tērps?” , kurā bērni tiek iepazīstināti
ar tautastērpu, tā pielietojumu un izgatavo savu tautisko
aproci.
• “Manas valsts simbolika”, kurā noskaidrojam simbo-

PROJEKTU AKTUALITĀTES
likas izcelsmi, lietošanas nosacījumus un izgatavojam
patriotisko nozīmīti.
Latvijas vēstures, dabas un personību izzināšanai
piedāvājam aktīvu un atraktīvu komandu spēli “Latvijai
100”.

Septembrī Kapelleru namā būs aplūkojamas divas
fotoizstādes. Māris Grasmanis mums parādīs Saldus novada notikumus, bet Zane Stankute – Latvijas dabas
krāšņumu. Oktobrī un novembrī izstādes būs apskatāmas
Kursīšu, Lutriņu un Zvārdes bibliotēkās.
Novembrī esat aicināti uz pasākumu “Jauni puiši karā
gāja, sirdi slēdza akmenī”. Tajā uzzināsiet par Oskara Kalpaka saistību ar Saldu.
Nāciet, piedalieties, uzziniet un saprotiet, kas ir Latvijas
depozīts!
Sekojiet līdzi informācijai https://www.facebook.com/
Kapelleru-nams un uz mūsu info stenda. Skolēnu grupas
aicinām pieteikties pa tālruni 29443117.
Aktivitātes tiek īstenotas projektu konkursa “Iesaisties
Kurzemē!” ietvaros, kuru finansē LR Kultūras Ministrija
un administrē “Kurzemes NVO atbalsta centrs”.

Komandu spēle“Latvijai 100”

Biedrība “Ilizanna”●

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Notika Saldus novada domes sēde
24. augustā notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīts 51
lēmumprojekts. Tika skatīts arī lēmumprojekts par Saldus sporta skolas direktora iecelšanu, kā arī lēmumi, kas skar pašvaldības izglītības iestāžu tīkla
sakārtošanu un mācību procesa organizēšanu.

Jaunais Saldus sporta skolas direktors Madars Roga

Par Saldus sporta skolas direktoru
nolēma iecelt Madaru Rogu. Lēmums
stāsies spēkā 11. septembrī.
Apstiprināja šādas Saldus mākslas
skolas izstrādātās interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības
programmas: akvareļgleznošanā – 36
stundas; grafikā – 36 stundas; papīra
liešanā – 36 stundas; animācijā – 36
stundas; arhitektūrā – 102 stundas;
keramikā – 36 stundas; gleznošanā –
36 stundas; zīmēšanā – 36 stundas;
zīmēšanā, sagatavošanas grupā (6.-7.
gadīgiem) – 68 stundas; zīmēšanā,
mazo bērnu grupā (4.-5. gadīgiem) – 68
stundas. Atļauja Saldus mākslas skolai
veikt minēto pieaugušo neformālās
izglītības programmu un interešu
izglītības programmu realizāciju Saldus novadā tiek noteikta uz diviem
gadiem.
Lai sakārtotu un pilnveidotu Saldus
novada pašvaldības speciālo izglītības
iestāžu tīklu, lietderīgi izmantotu
pašvaldības resursus un nodrošinātu
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mācību procesa organizēšanu, tika
nolemts līdz 2018. gada 1. augustam
dibināt Saldus novada pašvaldības
speciālās pamatizglītības iestādi –
Kalnsētas speciālo internātpamatskolu,
kur mācību process tiktu organizēts
divās adresēs: Kalnsētas ielā 2, Saldū,
Saldus novadā, un Veidenbauma ielā
2A, Saldū, Saldus novadā. Nolēma, ka
Kalnsētas speciālā internātpamatskola
darbu uzsāks 2018. gada 1. augustā.
Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola Kalnsētas
speciālajai internātpamatskolai īs
tenošanai nodos šādas speciālās
pamatizglītības programmas:
• izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, programmas kods
21015811, Licences Nr. V-4177,
izsniegšanas datums 01.04.2011.,
akreditācijas lapas Nr. 6770;
• izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911, Licences
Nr. V-5237, izsniegšanas datums
11.07.2012., akreditācijas lapas Nr.
7607.
Lēmums paredz likvidēt Rubas
speciālo
internātpamatskolu
un
speciālo pirmsskolas izglītības iestādi
“Cerībiņa”, nododot izglītības apgu
ves uzdevumu organizēšanu un mācību
procesa nodrošināšanu Kalnsētas
speciālajai internātpamatskolai. Saldus novada pašvaldības Cieceres
internātpamatskola turpinās pastāvēt.
Deputāti nolēma nesaskaņot dalītas
vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas
pārstrādei un reģenerācijas vai
apglabāšanas iekārtu un infrastruk
tūras objekta izvietošanu adresē
“Brenči”, Novadnieku pagastā, Saldus
novadā.
Deleģēja SIA “Mērniecības datu
centrs” pastarpinātās pārvaldes uzdevumu – uzturēt Saldus novada
augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzi uz vienu gadu.
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Pamatojoties uz Kursīšu pagasta
pārvaldes ierosinājumu, nolēma piln
veidot pagasta pārvaldes nolikumu,
iekļaujot tajā jaunu pagasta pārvaldes
struktūrvienību – feldšera punkts
“Kursīšu medpunkts”.
Apstiprināja lokālplānojuma biju
šās sabiedrības “Aronija” teritorijai
Saldus novadā 1. redakciju.
Apstiprināja pašvaldībai piederošu
nekustamo īpašumu notikušo izsoļu
rezultātus, kā arī nodeva atsavināšanai
vairākus nekustamos īpašumus Ezeres,
Zirņu, Novadnieku un Jaunlutriņu pagastos.
Nolēma nodibināt divus ceļa
servitūtus Ezeres pagastā un vienu
Saldū.
Nolēma atteikties pārņemt Saldus
novada pašvaldības īpašumā Latvijas
Valsts nekustamo īpašumu Skrundas
ielā 24A, Saldū.
Apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 14 “Saldus novada pašvaldības
nolikums” (AR NOLIKUMU VAR
IEPAZĪTIES SALDUS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
INFORMATĪVĀ
IZDEVUMA NR. 83 “SALDUS NOVADA VĒSTIS” PIELIKUMĀ VAI
SALDUS NOVADA MĀJAS LAPĀ
WWW.SALDUS.LV).
Piešķīra
līdzfinansējumu
300
eiro biedrības “Saldus jauniešu
balss”
sabiedriskās
aktivitātes
““Krāsu EKSPLOžens” JIC Šķūnis”
realizācijai; 300 eiro mākslu attīstības
biedrības “Ilizanna” sabiedriskās
aktivitātes “Kapelleru nams bērniem”
realizācijai; 300 eiro biedrībai
“Harmonija Sātiņos” sabiedriskās
aktivitātes “Veselā miesā – vesels
gars” realizācijai; 300 eiro biedrībai
“Kursas vārti” sabiedriskās aktivitātes
“Saldus novada folkloras svētki “Nāc,
māsiņa, ciemoties!”” realizācijai,
slēdzot līgumu ar novada pašvaldību
par finansiālu atbalstu projekta
realizācijā.

Noteica Saldus novada pašvaldības
iestādes “Saldus Bērnu un jaunatnes
centrs”
vecāku
līdzfinansējumu
interešu izglītības nodarbībām 3 eiro
mēnesī, kā arī Nīgrandes mūzikas
skolas, Saldus mūzikas skolas
un Saldus mākslas skolas vecāku
līdzmaksājumu par profesionālās ievirzes izglītības vienas programmas
apguvi 3 eiro mēnesī.
Atbalstīja Saldus pamatskolas
dalību projektā “Draudzīgā vidē
mācīties ir vislabāk” (spāņu valodā
“En un entorno amable, aprendemos y
somos mejores”).
Saldus novada pašvaldības Saimnieciskai nodaļai piešķīra papildus
finansējumu 8742,20 eiro jumta seguma remontam ēkai Kuldīgas ielā 3,
Saldū.
Saldus
novada
pašvaldības
Druvas vidusskolai piešķīra papildus finansējumu 1441 eiro Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienes
ta aizrādījumu novēršanai Druvas
vidusskolas ēkā.
Pamatojoties uz noslēgto novada pašvaldībā izsludināto iepirkuma procedūru par Saldus novada
pašvaldības izglītības iestāžu bērnu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu,
nolēma atzīt par spēku zaudējušu
2011. gada 24. februāra Saldus novada
domes lēmumu “Par bērnu ēdināšanas
maksas apmēra noteikšanu Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
Apstiprināja Saldus novada Vēlē
šanu komisijas sastāvu: Ilze Kronberga, Romāns Ņikiforovs, Ronalds
Sproģis, Daira Šlanka, Gunta Nordena, Ieva Jeļņikova un Dagnija Vinniņa.
Pilns sēdes protokols un visi
pieņemtie lēmumi pieejami šeit: http://
www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumen
ti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

SALDUS NOVADA DOMES AKTUALITĀTES
Deputātu pieņemšanas laiki
Deputāts

Kontakti

Pieņemšanas laiki (iepriekš piesakoties)

Reinis Doniņš
Tel.: 63807260, 29161237
Saldus novada domes
E-pasts: reinis.donins@saldus.lv
priekšsēdētājs

pirmdienās no 15.00 līdz 18.00;
ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00 1. kabinetā,
Striķu ielā 3, Saldū

Māris Zusts
Tel.: 26576927
Saldus novada domes E-pasts: maris.zusts@saldus.lv
priekšsēdētāja vietnieks
Tel.: 29124942
Natālija Balode
E-pasts: natalija.balode@saldus.lv

pirmdienās no 15.00 līdz 18.00;
trešdienās no 8.00 līdz 12.00 15. kabinetā,
Striķu ielā 3, Saldū
katru trešdienu no 14.00 līdz 16.00 Jaunajā
sēžu zālē, Avotu ielā 12
mēneša 1. otrdienā no 9.00 līdz 10.00
Zaņas pagasta pārvaldes ēkā;
mēneša 2. ceturtdienā no 12.00 līdz 13.00
Dzirnavu ielā 8, Saldus (2. stāvā)

Gatis Baumanis

Tel.: 26328588
E-pasts: gatis.baumanis@saldus.lv

Sergejs Beļkevičs

Tel.: 29103945
E-pasts: sergejs.belkevics@saldus.lv

Aidis Herings

Tel.: 29253550
E-pasts: aidis.herings@saldus.lv

Elmārs Kalniņš

Didzis Konuševskis
Māris Mednis
Juris Levics
Ramona Petraviča
Indra Ūdra
Andris Saulītis
Roberts Sipenieks
Inta Vanaga
Vineta Vovere
Raivis Zīrups

trešdienās no 16.00 līdz 18.00 Druvas
vidusskolā

mēneša 3. pirmdienā no 15.00 līdz 17.00
Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
mēneša 1. ceturtdienā no 15.00 līdz 17.00
Tel.: 28355212
Rubas pagasta pārvaldes ēkā; mēneša
E-pasts: elmars.kalnins@saldus.lv
3. ceturtdienā no plkst. 15.00 līdz 16.00
Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz
Tel.: 29262033
18.00 un trešajā trešdienā no 12.00 līdz
E-pasts: didzis.konusevskis@saldus.lv
14.00 Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
Tel.: 29443467
mēneša pirmajā otrdienā no 10.00 līdz
E-pasts: maris.mednis@saldus.lv
12.00 “Kauliņi 2”, Jaunlutriņu pagastā
Tel. 26307410
katru ceturtdienu plkst. 16.00 Druvas
E-pasts: juris.levics@saldus.lv
vidusskolā
Tel.: 29409433
mēneša 3. un 4. ceturtdienā no 10.00 līdz
E-pasts: ramona.petravica@saldus.lv 11.00 Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
Tel.: 29427598
mēneša 3. ceturtdienā no 9.00 līdz 10.00
E-pasts: indra.rassa@saldus.lv
Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
Tel.: 25999222
mēneša trešajā ceturtdienā no 11.30 līdz
E-pasts: andris.saulitis@saldus.lv
12.30 Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
Tel.: 27759155
katra mēneša 4. ceturtdienā no 12.00 līdz
E-pasts: roberts.sipenieks@saldus.lv
13.00 Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
Tel.: 25636861
katru trešdienu no 12.00 līdz 13.00
E-pasts: inta.vanaga@saldus.lv
Slimnīcas ielā 3a, 8. kab.
Tel.: 26820484
mēneša otrajā pirmdienā no 16.00 līdz
E-pasts: vineta.vovere@saldus.lv
17.00 Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
Tel.: 29150509
katra mēneša 4. ceturtdienā no 16.00 līdz
E-pasts: raivis.zirups@saldus.lv
17.00 Jaunajā sēžu zālē, Avotu ielā 12
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2017. gada SEPTEMBRIS		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

Paziņojums par lokālplānojuma bijušās dārzkopības
sabiedrības “Aronija” teritorijai, Saldus novadā, 
1. redakcijas publisko apspriešanu
Saldus novada pašvaldība informē, ka 2017. gada 24.
augusta sēdē tika pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma
bijušās dārzkopības sabiedrības “Aronija” teritorijai
1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 14., 8.§).

pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv un novada
pašvaldības administrācijas ēkā Avotu ielā 12, 302. kab.,
katru darba dienu darba laikā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 4.09.2017.
līdz 1.10.2017.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 1.10.2017.
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.

Ar lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības
“Aronija” teritorijai, Saldus novadā 1. redakciju var
iepazīties iepriekš minētajā termiņā Saldus novada

Aicinām iesūtīt
fotogrāfijas fotokonkursam
“CILVĒKSTĀSTI – ES MĪLU TEVI
VADAKSTE!”
Konkursa mērķis ir interesantu, atraktīvu Vadakstes
ikdienu atspoguļojošu fotogrāfiju atlase ceļojošās izstādes
sagatavošanai.
Fotogrāfijām jāraksturo šādas tēmas:
• vadakstnieka tēls dažādās izpausmēs: darbā, atpūtā,
svētkos, dabā u.c;
• dažādu paaudžu un dažādu vadakstnieku portretējumi;
• Vadakstes dabas un sadzīves ainas dažādos gadalaikos.

Eiropas Valodu
dienai veltīts
konkurss
Saldus pilsētas bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts
(ESIP) 25. un 26. septembrī aicina
piedalīties valodām veltītā konkursā.
Katru gadu 26. septembrī Eiropas
Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas Valodu dienu. Valoda nav tikai
saziņas līdzeklis, ar tās palīdzību
paužam emocijas, veidojam dzīves
uztveri un iepazīstam apkārtējo pasauli. Latviešu valodas aģentūras Valodas
attīstības daļas vadītāja Inita Vītola
saka: “Mums katram ir kāds instruments, līdzeklis, kurš vienmēr ir ar
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Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 18.
septembrī plkst. 17.00 Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.

Zane Štencele, vides pārvaldības speciāliste●
Ceļojošās izstādes atklāšana notiks 2017. gada 21.
oktobrī, Vadakstes muižas pilī.
Konkursu organizē biedrība “Vadakstes Liepas” ar
biedrības KIT realizētā projekta “Es radu Latviju – es daru
Latviju” projekta konkursa atbalstu.
Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2017. gada 21. septembrim digitālā formātā, iesūtot e-pastā vadakstes.pagasts@
inbox.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.
saldus.lv, pagasta pārvaldē, bibliotēkā un vēstures krātuvē.
Kontaktpersona Gundega Rozenberga, tel. 25619406.

mums un bez kura ikdienā pastāvēt
nevaram, ‒ valoda. Bet tā ir tikai viena no valodas funkcijām. Valoda ir tik
sarežģīta parādība, ka nepārprotamas
un tieši raksturojošas definīcijas tai
nav un, visticamāk, arī nebūs. Valodas
filozofs Ludvigs Vitgenšteins ir teicis:
“Manas valodas robežas apzīmē manas pasaules robežas”. Tādējādi mēs
saprotam, ka valoda ir mūsu (tautas,
indivīda utt.) vērtību pastāvēšanas forma un teritorija: Un ir pašsaprotami –
jo vairāk valodu zinām, protam un jo
labāk, dziļāk, niansētāk pārvaldām
savu dzimto (arī citas valodas), jo
plašāka un bagātāka ir pasaule ap
mums, jo precīzāka, izjustāka ir mūsu
izpratne par to.”

Eiropas Savienības informācijas
punkts plašo valodu pasauli aicina
iepazīt, meklējot konkursa “iESkaties” atbildes. Lai piedalītos, 25. un
26. septembrī jānāk uz bibliotēku vai,
izmantojot internetu, jāieskatās Saldus pilsētas bibliotēkas mājas lapas
biblioteka.saldus.lv sadaļā ESIP,
kur būs pieejami valodām veltīti
jautājumi. Atbildes iesūtāmas arī elektroniski, izmantojot e-pastu. Konkursa
jautājumus piedāvās Latviešu valodas
aģentūra un ESIP.

Andra Gaigala, Saldus pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre – ESIP
koordinatore●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Zaņas dienas centram 10

Rubas dienas centra raibā
vasara
Maija beigās gan bērni, gan pieaugušie sacentās galda
spēļu zibensturnīros.
1. jūnijā Rubas pagasta bērnu laukumā sadarbībā ar
kultūras darbinieci un sporta organizatori tika organizēti
Bērnu svētki. Bērni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs un
cienājās ar saldējumu kokteili.

Pirms 10 gadiem augustā
tika dibināts Zaņas dienas
centrs.
16.
augustā
Zaņas
d ienas centrā tika svinēta šī
nozīmīgā jubileja, kurā mūs
pagodināja Zaņas pagasta
pārvaldes pārstāvji, Zaņas
pagasta seniori, biedrība
“Zaņas gaisma” un citi pagasta iedzīvotāji.
Jubileja
izvērtās
ar
jautrām atrakcijām, dis
kusijām par dienas centra
vēsturi, tika iestudēta kopīga
īsfilma par dzimto ciematu
un lauku puķu un zāļu pinu
miem. Pēc labi padarīta

darba klājām svētku galdu:
baudījām gardas maizītes
un jubilejas kūku. Domās un
diskusijās devāmies dienas
centra nākotnes vīzijā.
Nākotnes vīzijā nonācām
pie secinājuma, ka dienas
centram nepieciešamas pla
šākas telpas.
Zaņas dienas centrs izsaka sirsnīgu pateicību Līču
ģimenei, Virtu ģimenei un
citiem par brīnišķīgajām
dāvanām un ziediem.
Irma Ruzga, Zaņas dienas
centra vadītāja, sociālā
darbiniece●

DIABĒTA BIEDRĪBAS
AKTUALITĀTES
Saulainā vasaras rītā Saldus Diabēta biedrības biedri
un tās atbalstītāji devās atpūtas braucienā pa Kurzemi.
Apmeklējām Kuldīgas novada meža mācību un izziņas
taku “Ozolu biotops” un “Līvu iela”, ko izveidojis mežsargs
Ainārs Bergmanis. Ar interesi klausījāmies stāstījumu
par to, ka simtgadīgi ozoli izveidotajā “Līvu ielā” prot
sadzīvot ar Liepājas “Līvu” māksliniekiem – mūziķiem un
dziedātājiem, stāstījums par rokgrupu “Līvi” bija ļoti interesants.
Apskatījām Kabiles centru, un tālāk ceļš veda uz Tukuma pusi.
Bijām Kurzemes cietokšņa muzejā Zantes pagastā, ko
vada ilggadējs saldenieks Ilgvars Bricis. Apskatījām lauku
teritorijā izvietoto pirmā un otrā pasaules kara tehniku:
tanku, lidmašīnu, automašīnas un citu. Bija iespēja apskatīt

Vasaras saulgriežos devāmies uz Vadaksti, jo tur tika
svinēta Vadakstes dienas centra 5 gadu jubileja. Maģiskajā
dienā vadakstniekiem dāvājām uguns rituālu, kuru vadīja
Anda Brīdaga.
Jau sesto gadu bērniem tika organizēta vasaras diennakts
nometne, šogad mūs laipni uzņēma Vadakstē. Bērniem bija
pikniks pie dīķa, tika apskatīts Vadakstes HES, ceriņdārzs
un Vadakstes muzeja krātuve. Bērni atraktīvi un veikli
darbojās sporta laukumā. Kad satumsa, devāmies uz Vadakstes pili, kur mūs sagaidīja pils iemītnieki. Tas bērniem
bija liels piedzīvojums.
Jūlija beigās uzņēmām kaimiņus no Lietuvas un
iepazīstinājām ar mūsu pagastu. Laižuvnieki pie mums atbrauca ar velosipēdiem, visi kopā apskatījām Rubu.
Turpinām baudīt vasaru un gaidām bagātu rudeni!
Sarmīte Bergholca, Rubas dienas centra vadītāja●
vairākās telpās izvietotos ieročus: automātus, šautenes,
pistoles, mīnas, granātas un citas lietas.
Remtē apmeklējām kapliču un atjaunoto Remtes
luterāņu baznīcu. Pagājušā gadsimta 60.-80. gados kapliča
tikusi izmantota kā smērvielu noliktava, bet baznīcas telpas – kā dažādu mantu noliktava.
Baznīcas vadītāja Zenta Līce pastāstīja par baznīcas
vēsturi un tās atjaunošanas darbiem. Dalībniekiem bija
iespēja paklausīties īpatnējo baznīcas zvana skaņu.
Pārsteigumu ekskursijas dalībniekiem sagādāja garšīgās
sakņu zupas pasniegšana pie balti klāta galda. Paldies Zentai
Līcei un Guntai Jēkabsonei par viesmīlīgo uzņemšanu.
Ar pārdomām par skaisti pavadītu dienu, par redzēto
un dzirdēto, atgriezāmies mājās. Paldies ekskursijas
dalībniekiem par atsaucību!
Saldus Diabēta biedrības biedrs Ilmārs Vencenkelis●
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PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Starptautiskā tūrisma diena Saldus
27.09. plkst. 10.00
novadā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Klāva Elsberga dzejas iestudējums “Par
mīlestību”. Piedalās Leons Leščinskis,
Everita Pjata un Normunds Kalniņš.
Biļešu cena 5 EUR. Biļetes iespējams
iegādāties Saldus TIKS centrs kasē
19.09. plkst. 19.00 (Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.lv,
kā arī stundu pirms pasākuma tā norises
vietā. Iestudējums tiek realizēts projekta
“Viesizrādes Saldus novadā 2017./2018.
gadā” ietvaros, ko atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Izrāde bērniem “Burunduka TV šovs”.
Izrādes garums: 50 min. Izrādes
mērķauditorija: bērni pirmsskolas un
sākumskolas vecumā un viņu vecāki.
20.09. plkst. 18.00
Ieejas maksa 4 EUR. Biļetes iespējams
iegādāties Saldus TIKS centrs kasē
(Saldū, Striķu ielā 3) vai 40 minūtes
pirms izrādes, tās norises vietā.
SALDUS PILSĒTĀ
Starptautiskas sporta deju sacensības
“Saldus kauss 2017” Saldus sporta namā.
16. un 17.09.
Ieejas maksa 6 EUR, pensionāriem un
skolēniem līdz 4. klasei 4 EUR, bērniem
līdz 5 g.v. bez maksas.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
8.08. – 15.10
Izstāde “Motosports Saldus novadā”.
Mākslas zinātnieces I. Bužinskas lekcija
24.09. plkst. 13.00 “Sirreālisma epizode Latvijas 20. gs. II
puses mākslā. Jurim Dimiteram - 70”.
Visu mēnesi
Mākslinieka J. Rozentāla Sapņu tornis.
Visu mēnesi
Gunta Priedaika gleznu kolekcija.
Visu mēnesi
Saldus 1253. – 1940.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Izstāde “Saldus saule”.
31.07. – 30.09.
1.09. – 31.10.
1.09. – 30.09.
1.09. – 30.09.
2.09. – 30.11.
2.09. – 30.09.

10

Aijas Princes Galzones gleznu izstāde
“Veltījums Latvijas simtgadei”.
Konkurss “Es pazīstu savu novadu”.
Erudīcijas konkurss “Par dzeju un rudeni
domājot”.
Novadpētniecības izstāde “Latvijas
BMX piedzimst Saldū”.
Ivara Freimaņa foto izstāde “Ceļojums
zvēru un putnu pasaulē”.

25. – 26.09.
11.09. – 15.09.

ESIP konkurss “iESkaties”.
Dzejas dienu maratons.

Dzejas pēcpusdiena “Pieturas”. Ar savu
dzeju klausītājus iepazīstinās aktieris
un dzejnieks Andris Bulis: plkst. 13.30
11.09.
Druvas vidusskolā; plkst. 15.00 Saldus
pilsētas bibliotēkā. (Biedrības “Sal
dus vakari” VKKF atbalstīts projekts
“Jaunie literāti asina spalvas”).
Literāri muzikāls pasākums “Skan
vārdi”. Baudīsim Valda Atāla un Egona
Pičnera dzeju un dziesmas autoru
12.09. plkst. 17.00 izpildījumā. (Biedrības “Saldus vakari”
Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonda atbalstīts projekts “Skan
vārdi”).
Literāri muzikāls pasākums “Atliek
tikai pasmaidīt!” Klausītājus priecēs
Zvārdes pagasta amatieru teātris “Kara13.09. plkst. 11.00
meles” un Saldus akordeonistu ansamblis “Akords”. Pasākums notiks Saldus
pilsētas tirgus laukumā.
Dzejas pasākums “Mīlestības tuvska14.09. plkst. 17.00 ti”. Lasīsim Mirdzas Ķempes un Erika
Ādamsona dzeju.
“Dzejolim pa pēdām ” tikšanās ar dzej
15.09.
nieci Maiju Laukmani.
KAPELLERU NAMĀ
Cieceres gadatirgus Kapelleru nama
dārzā ar amatnieku un mājražotāju
16.09. plkst. 10.00 tirgošanos, amata prasmju izrādīšanu,
leļļu teātri, senajām spēlēm, kāpostu
skābēšanu u.c.
Saldus novada folkloras svētki “Nāc,
16.09. plkst. 13.00 māsiņa, ciemoties!”. Folkloras kopu,
kaimiņu un draugu koncerts.
Nodarbības skolēnu grupām “Manas
valsts simbolika”, “Tautastērps. Mans
Visu mēnesi
tērps?”, spēle “Latvijai 100”. Pieteikša
nās pa tālr. 29443117.
Fotoizstādes “Saldus – mans, tavs,
Visu mēnesi
mūsu” (Māris Grasmanis) un “Latvija
Zanes objektīvā” (Zane Stankute).
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Finālsacensības futbolā vidusskolām
13.09. plkst. 10.00
Druvā.
13.09. plkst. 15.30 Skrējiens “Kalnsētas apļi – 2017”
deviņās vecuma grupās.
– 19.00
14.09. plkst. 16.00
– 18.00
15.09. plkst. 10.00
16.09. plkst. 12.00

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2017 Skrundā (Mučukalnā).
Futbols fināls 2004.-2005.g.dz. un 2002.
(01.) – 2003.g.dz., Saldū, Druvā.
Stipro skrējiens “Lutriņi 2017”. Starts
no Lutriņu sporta angāra.

PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
Tautas skrējiens Lietuva – Latvija Ezerē.
Autobuss no Saldus sporta kompleksa
plkst. 8.30.
21.09. plkst. 16.00 Tautas orientēšanās sacensības ABC
līdz 18.00
2017 Stalmaņos.
Rudens kross skolām visām vecuma
22.09. plkst. 10.00
grupām Kalnsētas parkā.
22.09. plkst. 10.00 Olimpiskā diena visās mācību iestādes.
Starptautiskas sacensības svarcelšanā
23.09. plkst.10.00
Saldus sporta kompleksā.
28.09. plkst. 16.00 Tautas orientēšanās sacensības ABC
līdz 18.00
2017 Līkajā mežā.
Finālsacensības florbolā vidusskolas
29.09. plkst. 09.00
grupā jauniešiem Druvā.
JIC “ŠĶŪNIS”, Lielajā ielā 3
27.09.
Skolēnu pašpārvalžu seminārs.
EZERES PAGASTĀ
Dzejas dienu pasākums “No Zentas līdz
Zentai un atpakaļ”. Tikšanās ar aktrisi
28.09. plkst. 14.00
Regīnu Devīti un grāmatu autori Ingu
Jērumu.
Pierobežas festivāls “Ezere – vieta,
17.09. plkst. 10.00 kur satikties”. Lielezeres muižas
iekšpagalma un parka teritorijā.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Sporta svētki Jaunauces pils parkā.
Individuālās sacensības loka šaušanā,
16.09. plkst. 11.00 šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, orientēšanās, kombinētās sta
fetes, atrakcijas u.c.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Dzidra Lāces gleznu izstāde “Ziedi un
Līdz 30.09.
ainavas” Kursīšu bibliotēkā.
Kursīšnieka Andra Spēlmaņa kolekcijas
Līdz 30.09.
izstāde “Nozīmītes” – dažādu nozīmīšu
kolekcija Kursīšu bibliotēkā.
Sigitas Jevgļevskas un Māra Kupča
18.09. plkst. 19.00 jaunā programma ar M. Čaklā dzeju
Kursīšu pagasta zālē. Ieeja – bezmaksas.
Pasākums “Būt vienai no…” tikšanās
ar dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili,
piedalās
Kursīšu
amatierteātris
23.09. plkst. 18.30
“Kodols”. Kursīšu bibliotēkā. Projekta
“Portrets tuvplānā 5” pasākums ar
VKKF finansiālu atbalstu.
Kursīšu bibliotēkas Lasītāju kluba
26.09. plkst. 19.00
jaunās sezonas 1. tikšanās.
Izstāde “Saldus novada tautastērpi”
Līdz 28.09.
Kursīšu bibliotēkā.
Pasākums-saruna “Tautastērps vakar,
šodien, rīt”, tikšanās ar Liepājas muze28.09. plkst. 18.00 ja Kurzemes tautastērpu informācijas
centra vadītāju Liu Monu Ģībieti,
izstādes noslēgums Kursīšu bibliotēkā.
17.09. plkst. 10.00

NĪGRANDES PAGASTĀ
Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” sadarbībā ar Kalnu kultūras
namu piedāvā koncertu “TU UN ES
/H. Zariņam 60 /A. Ieviņam 30/ Mīlas
rokbalādes un ne tikai...”. Šogad Latvijas roka leģenda – ģitārists, komponists
un daudzu hītu autors Harijs Zariņš –
svin 60. dzimšanas dienu. Atzīmējot šo
faktu, mūziķis kopā ar draugiem šā gada
15.09. plkst. 19.00 rudenī dosies vērienīgā koncerttūrē „Tu
un es”. Biļešu cenas 8, 10 un 12 EUR.
Biļetes: “Biļešu paradīze” kasēs (Saldū,
Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā 3),
www.bilesuparadize.lv, kā arī Kalnu
kultūras namā.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss
no Saldus, rezervējot vietu biļetes
iegādes laikā. Sīkāka informācija pa tel.
63807443.
Baltu vienības diena. Atzīmēsim abu
tautu kopīgo uzvaru “Saules kaujā”
1236. gadā pār vācu Zobeņbrāļu ordeni,
kopīgi atceroties vēsturiskos notikumus,
22.09. plkst. 18.00
skandējot dziesmas un dejas lietuviešu
un latviešu tautas mūzikas kapelu
izpildījumā, iededzot vienotības uguns
kuru Kalnaišu kalnā.
Miķeļtirgus. Ar kapelas “Spēlmaņi”
piedalīšanos un lustīgām dejām priecēs
“Kalndancis” un “Jumis”. Visa veida
30.09. plkst. 11.00
mājražotāju tirdzniecība, rotaļas, spēles,
atrakcijas un jauno raganiņu sākumskola.
Kalnu ciemā, viesnīcas laukumā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Lekciju cikls “Pirtī iešanas ABC”. Bezmaksas lekcija “Latviskās pirts tradīcijas.
16.09. plkst. 10.00 Vārda spēks un dziedinošā pirts. Smaržu
kūre pirtī”. Papildus informācija un
pieteikšanās pa tel. 26142536.
Janas Stabulnieces gleznu un citu radošu
Visu mēnesi
darbu izstāde bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu kultūras nams un bibliotēka
aicina uz Dzejas dienu pasākumu “Tu
22.09. plkst. 17.00
esi skaista...!” ar Vara Vētras koncertprogrammu.
RUBAS PAGASTĀ
13.09.
Dzejas dienu pasākums.
VADAKSTES PAGASTĀ
30.09. plkst. 11.00 Volejbola diena Vadakstes sporta zālē.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Dzejas dienu pasākums Zvārdes pagasta
12.09. plkst. 15.00
bibliotēkā.
23.09. plkst. 21.00 Nakts orientēšanās pasākums pa Zvārdi.
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Cieceres upē un Pakuļu ūdenskrātuvē notiek
zivju krājumu izpēte

Projekti “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu ūdenskrātuvei”,
“Zivju krājumu monitorings Cieceres upē virs Pakuļu ūdenskrātuves 2017”
akmeņgrauži, grunduļi, spidiļķi un strauta nēģu kāpuri.
Noķertās zivis pēc nomērīšanas tika atlaistas upē. Ciecerē
veiktā kontrolzveja apstiprināja, ka strauta foreles šajā
posmā var dzīvot. Tagad nākamais jautājums ir, vai tās var
arī sekmīgi nārstot.

No 2017. gada 26. līdz 28. jūlijam Cieceres upē virs
Pakuļu ūdenskrātuves un Pakuļu ūdenskrātuvē tika
veikta zivju krājumu izpēte. Izpētes notika divu projektu
ietvaros.

Pakuļu ūdenskrātuves zivju krājumu izpētes mērķis ir
savākt informāciju par zivju sabiedrību ūdenskrātuvē un uz
šo datu pamata izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus. Izpētes laikā ūdenskrātuvē dažādās tās daļās
tika izlikti tīkli ar dažādu acu lielumu. Kontrolzvejas
Cieceres upes posma izpēte tika veikta projekta mērķis ir arī noķert dažādu sugu, dažādu vecumu zivis.
“Zivju krājumu monitorings Cieceres upē virs Pakuļu Papildus ūdenszāļu joslā noritēja zveja ar elektrozveūdenskrātuves 2017”, ko finansē Saldus novada ne jas iekārtu. Noķertās zivis tika svērtas mērītas un no tām
valstisko organizāciju atbalsta fonds un biedrība “Sal- tika ņemti paraugi tālākajām analīzēm. Kontrolzvejas
dus makšķernieku klubs”. Pakuļu ūdenskrātuves izpēte laikā ūdenskrātuvē noķēra raudas, asarus, pličus, plaužus,
notika Saldus novada pašvaldības un projekta partnera līdakas, zandartus, sudrabkarūsas, karūsas (zelta karūsas),
biedrības “Saldus makšķernieku klubs” īstenotā projekta karpas, ķīšus, grunduļus, ruduļus, līņus, spidiļķus, vīķes.
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pakuļu Kā pārsteigumu var minēt salīdzinoši nelielo līdaku skaitu.
ūdenskrātuvei’’ ietvaros, ko finansē Zivju fonds un Saldus No noķertajām līdakām vairāk bija lielās. Tas norāda uz
novada pašvaldība. Pētījumus veica nodibinājums “Vides līdaku nesekmīgu nārstu pēdējos gados. Papildus tika veikti
risinājumu institūts”.
skābekļa mērījumi ūdenskrātuvē un ievākti zooplanktona
Cieceres upes posma zivju krājumu izpētes uzdevums ir un zoobentosa paraugi. Skābekļa mērījumi parādīja, ka
noskaidrot, vai pagājušajā gadā ielaistās strauta foreles ūdenskrātuves dziļākajās vietās ir zems izšķīdušā skābekļa
ir izdzīvojušas. Izpētes laikā tika apzvejoti trīs paraug- daudzums.
laukumi, kur tika konstatētas pagājušajā gadā ielaistās
Pētījumu rezultāti tiks apkopoti līdz šī gada beigām.
strauta foreles. Bez strauta forelēm parauglaukumos tika
Jānis Blūms, biedrības “Saldus makšķernieku klubs”
noķertas arī raudas, asari, sapali, baltie sapali, vīķes, pliči,
valdes priekšsēdētājs●

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Saldus novada ūdenstilpēs
Marģelis, pašvaldības policijas darbinieki šī gada 21. jūlijā
apsekoja Saldus ezeru – pārkāpumi netika konstatēti.

Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Saldus makšķernieku klubs” un pašvaldības policiju aktīvi
realizē projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Saldus novada ūdenstilpēs” paredzētās aktivitātes.
Kā ziņo pašvaldības policijas priekšnieks Rolands

16. augustā no plkst 23.00 līdz 1.40 kopā ar “Saldus
makšķernieku klubs” sabiedriskajiem vides inspektoriem
tika apsekota Pakuļu ūdenskrātuve, vienam makšķerniekam
izteikts aizrādījums par makšķerēšanas rīku skaitu.
29. augustā no plkst. 00.10 līdz 1.40 apsekots Saldus ezers un ūdenskrātuve “Okeāns”, pārkāpumi netika
konstatēti.
Baiba Mūsiņa, projektu vadītāja●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 83, 2017. gada. 8. SEPTEMBRIS 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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