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Šajā numurā:
Uzņēmēji tiekas Saldū

Projektu aktualitātes

Domes sēde

Pasākumu kalendārs

> 3. lpp.

> 6. - 9. lpp.

> 10. - 11. lpp.

> 15. lpp.

Uzsākti būvniecības darbi Striķu sākumskolā

Domes priekšsēdētājs Māris Zusts
informē, ka projektā plānota tel
pu pārbūve un atjaunošana, visu
iekšējo inženierkomunikāciju pār
būve, jauna apgaismojuma izbūve,
aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Ēkas
energoefektivitātes pasākumi un
ēkas pamatu hidroizolācija, ārējo
tīklu – pievadu izbūve, apkures katlu
uzstādīšana, kā arī labiekārtošanas
darbi. Būvniecības darbi tiek plānoti
līdz 2019. gada 31. jūlijam.

Augustā tika uzsākti būvniecības darbi Striķu sākumskolā ERAF projekta
“ Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” ietvaros.

Plānotā būvdarbu summa ēkas
pārbūves darbiem ir 1 424 401,76
EUR bez PVN, bet katlu mājas
inženierkomunikāciju pārbūvei pare
dzēti60 591,94 EUR bez PVN.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Parakstīts līgums par sociālo aprūpes centru Rubā
Līgumu no Saldus novada
pašvaldības puses parakstīja domes
priekšsēdētājs Māris Zusts un p/a
“Sociālais dienests” direktore Ina
Behmane, bet no biedrības puses –
tās ģenerālsekretārs Uldis Līkops.
Sociālās aprūpes centrs savu darbību
plāno uzsākt š.g. 1. septembrī.

25. jūlijā Saldus novada pašvaldībā tika parakstīts sadarbības līgums ar
biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā aprūpes centra izveidi Saldus novada Rubas pagastā.

M. Zusts pēc līguma parakstīšanas
uzsvēra, ka, realizējot šo sadarbības
projektu, novadam tagad ir trīs lieli
ieguvumi – tiks izveidotas jaunas
darbavietas, pašvaldības īpašumā tiks
veiktas privātās investīcijas, kā arī
tiks nodrošināti kvalitatīvāki sociālie
pakalpojumi novada iedzīvotājiem.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Domes vadība tiekas ar Saldus
pagasta iedzīvotājiem

Skolotājai Veltai Zavickai - 90
gadu jubileja

23. augusta vakarā Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts, priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups, izpilddirektors Kristaps Osis un Saldus pagasta pārvaldes
vadītāja Ilze Kļava tikās ar Saldus pagasta iedzīvotājiem.

15. augustā sirsnīgā pasākumā Saldus pilsētas
bibliotēkā 90 gadu jubilejā tika sveikta skolotāja Velta
Zavicka.

Uz sarunu bija ieradušies vairāk nekā 50 iedzīvotāju.
Gandrīz divu stundu garajā tikšanās laikā diskutēja par
Saldus pagasta aktualitātēm, problēmām, un kopīgi tika
meklēti risinājumi.
Sakām lielu paldies iedzīvotājiem par konstruktīvo
sarunu un aktīvo līdzdalību pasākumā. Turpmāk šādas
tikšanās ar iedzīvotājiem notiks pēc katras domes sēde kādā
no pagastiem. Uz nākamo tikšanos aicinām Lutriņu pagasta iedzīvotājus 25. septembrī plkst. 19.00 Lutriņu
pamatskolas zālē.
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Mīļus vārdus un laba vēlējumus jubilārei veltīja Sal
dus novada domes priekšsēdētājs, deputāti, pašvaldības
un iestāžu darbinieki, kā arī kolēģi un skolēni no Saldus
1. vidusskolas.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts, sveicot jubilāri
skaistajā dzīves jubilejā, vēlēja arī turpmāk saglabāt
enerģiju un dzīvesprieku, kā arī izteica lielu pateicību par
ieguldījumu mūsu novadam.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●

SALDUS NOVADA VĒSTIS 				

2018. gada AUGUSTS

Uzņēmēji tiekas Kurzemes biznesa kluba pasākumā Saldū
apmācībās. Šajā reizē par aktualitātēm informēja:
• Kurzemes remigrācijas koordinatore Kristīne Smilga
stāstīja par darba devēja iespējām piesaistīt jaunu darba
spēku caur remigrācijas procesu.
• Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pro
jektu vadītāja Ilze Konuševska informēja, ka ir atvērta
pieteikšanās uz ESF projektu “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide”, kas paver iespējas
mācīties tieši strādājošajiem cilvēkiem.
• AS “Citadele” vadītāja Mārīte Daga iepazīstināja ar
jaunajiem bankas pakalpojumiem.
15. augustā Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris
Zusts piedalījās Kurzemes biznesa kluba pasākumā
Saldū, kur tikās Saldus novada uzņēmēji un viesi.
M. Zusts savā uzrunā teica, ka sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru mēs varam veidot
veiksmīgu sadarbību, informējot novada uzņēmējus par
aktualitātēm, piedāvājot apmācības ar ekspertiem, un risināt
gan uzņēmējdarbībai, gan novadam svarīgus jautājumus.
Priekšsēdētājs uzsvēra, ka esam atvērti ikvienam, un
aicināja uzņēmējus uz sarunu pie apaļā galda arī ikdienā!
Uzņēmējiem bija iespēja gan tikties ar ekspertiem,
kuri informēja par aktualitātēm nozarēs, gan piedalīties

• Apmācības “Efektīva lietišķā sarakste” vadīja
pieredzējusi speciāliste valodas un biznesa komunikācijas
jautājumos Aiga Veckalne. Pasākuma dalībnieki ļoti atzinīgi
novērtēja šīs mācības, jo lietišķā sarakste ir neatņemama
uzņēmējdarbības sastāvdaļa ikvienam uzņēmējam.
Pasākumu organizēja Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) Kurzemes reģiona nodaļa
sadarbībā ar Saldus novada pašvaldību un AS “Citadele”.
Nākamais Kurzemes biznesa kluba pasākums tiek plānots
decembra sākumā, un tas ir atvērts ikvienam Saldus novada
uzņēmējam un viesim.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●

Sirsnīgos Bērnības svētkos iegūti krustvecāki
rokas, tie devās zālē, kur gaidīja omes, opji un viesi.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts, sirsnīgi uzrunājot
pasākuma dalībniekus, atcerējās savus Bērnības svētkus,
aicināja vecākus vienmēr atrast laiku, lai būtu kopā ar
savu bērnu. Viņš sacīja, ka krustvecāki – tas nav tikai goda
nosaukums, tā ir liela atbildība par sava krustbērna dzīvi,
sapņu piepildījumu.
Pašvaldība dāvināja katram bērnam grāmatu un skaistu
apliecinājumu, ka nu viņiem ir arī krustvecāki. Krustvecāki
izšūpoja savu krustbērnu bērnības šūpolēs.

Kad esam mazi, mums ļoti gribas izaugt lieliem.
Izauguši mēs apjaušam, ka skaistākā un laimīgākā zeme
ir Bērnība.
4. augustā svētkus bērnībai svinēja 17 mazie gaviļnieki.
Krāšņā braucienā no Saldus pilskalna, kur Bite izstāstīja
stāstu par mūsu pilsētas rašanos, gaviļnieki devās uz svētku
norises vietu. Smaidīgi, tētim un māmiņai droši turoties pie

Pasākuma noslēgumā gaisā pacēlās baloni ar bērnu
iečukstētiem sapnīšiem. Savu sapnīti balonā iečukstēja arī
domes priekšsēdētājs. Gan jau par to, lai novadā dzimtu
vairāk bērnu, lai biežāk skanētu jautrākie no smiekliem.
Paldies visiem, kas piedalījās svētkos, kas atbalstīja
svētku organizēšanu un norisi.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja●
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Saldus novada pirmklasniekiem – 50 eiro
pabalsts mācību līdzekļu iegādei

Saldus
novada
pašvaldība
informē, ka Saldus novada dome
ir pieņēmusi saistošos noteikumus,
kuri paredz piešķirt visiem pirm
klasniekiem 50 eiro pabalstu mācību
līdzekļu iegādei.
Šo pabalstu, neatkarīgi no ģimenes
materiālā stāvokļa, var saņemt visi
Saldus novadā deklarētie bērni, kuri
rudenī uzsāks skolas gaitas 1. klasē

Paziņojums

Veiksmīgi ir noslēdzies “Lokālplā
nojuma bijušās dārzkopības sabied
kādā no Saldus novada izglītības rības teritorijai “Aronija” Zirņu un
iestādēm.
Saldus pagastos, Saldus novadā”
izstrādes posms.
Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija
Lokālplānojums ir apstiprināts
līdz 30. septembrim gadā, kad bērns
un stājies spēkā. Sākot ar šī gada
uzsāk mācības 1. klasē.
13. augustu, visiem būvēt gribētājiem
Aicinām topošo pirmklasnieku ir iespēja to darīt.
vecākus griezties Saldus sociālajā
Uzsākot
būvniecību,
aicinām
dienestā (Slimnīcas ielā 3A) vai pie
griezties būvvaldē, lai sakārtotu
sociālā darbinieka savos pagastos un
dokumentāciju un saņemtu likumā
uzrakstīt iesniegumu, lai saņemtu šo
noteiktā kārtībā noteiktās atļaujas pro
pabalstu.
cesa realizācijai. Gaidīsim visus būvēt
Jautājumu
gadījumā
lūdzam gribētājus Saldus novada būvvaldē,
sazināties pa tālruni: 29273405 (Inga lai meklētu optimālākos risinājumus
ikvienai iecerei un kopīgiem spēkiem
Pastare).
nonāktu līdz pozitīvam galamērķim
īpašumu lietu sakārtošanā.
Zane Šteina, sabiedrisko
Saldus novada būvvalde●
attiecību speciāliste●

Paziņojums par pakalpojuma sniedzēja maiņu Zirņu pagastā
Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvalde
paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada domes
lēmumu, ar šī gada 30. septembri izbeidz sniegt pakal
pojumu dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas ūdeņu
savākšanā Jūsu īpašumam. Līdz ar to tiek izbeigts starp
mums noslēgtais līgums par iepriekšminēto pakalpojumu
saņemšanu.

Pakalpojumu Zirņu pagastā sniegsim par Saldus novada
domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras ir tādas
pašas kā iekasētās Zirņu pagasta pārvaldē:

Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus
par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz 30.09.2018. veikt
Zirņu pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitīt Zirņu pagasta
pārvaldes kontā.

• kanalizācijas izmaksas 1,06 eiro/m3 bez PVN (1.28
eiro/m3 ieskaitot PVN).

Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu,
droši zvaniet vai rakstiet mums.
Edijs Mačukāns, Zirņu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel.26465686, e-pasts: edijs.macukans@saldus.lv
SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka ar Saldus no
vada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr. 315 no 17.04.2018.
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
Saldus novada pagastos. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu Zirņu pagasta teritorijā (dzeramā
ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšana, attīrīšana)
uzsāksim ar 2018. gada 1. oktobri.
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Zirņu un Butnāru ciemos:
• dzeramā ūdens piegāde 0.58 eiro/m3 bez PVN (0,70
eiro/m3 ieskaitot PVN);

Atvaros, Stālmaņos, Bukupē, Kļaviņās:
• dzeramā ūdens piegāde 0,58 eiro/m3 bez PVN (0.70
eiro/m3 ieskaitot PVN),
• kanalizācijas izmaksas 0.57 eiro/m3 bez PVN (0.69
eiro/m3 ieskaitot PVN
Sagatavošanās periodā:
1) slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem
(daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar
mājas pilnvaroto personu vai biedrību);
2) uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada
tiem lietotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāji;

SALDUS NOVADA VĒSTIS 				
3) apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un
kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām;
4) apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus septem
bra nogalē vai oktobra sākumā, lai uzņemtu rādījumus ar
kādiem pārņemam pakalpojuma sniegšanu.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas
lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” iesnie
guma veidlapu un atdot to mūsu darbiniekiem, kuri
veiks skaitītāja uzstādīšanu/nomaiņu, atstāt to Zirņu pa
gasta pārvaldes kasē vai SIA “Saldus komunālserviss”
abonentu daļā Mazajā ielā 6, Saldū vai atsūtīt uz e-pastu:
komunalserviss@saldus.lv nofotografētā vai ieskanētā
veidā, lai raitāk ritētu līgumu slēgšana.
Līgumu slēgšana notiks:
1) Abonentu daļā Mazajā ielā 6, Saldū no 01.09.2018.
līdz 30.09.2018. darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
un no plkst. 13.00 līdz 17.00, kontakttelefoni 27088306,
63807453;

2018. gada AUGUSTS

2) Zirņu pagasta pārvaldes telpās 17.09.2018. no
plkst. 14.00 līdz 18.00 un 18.09.2018. no plkst. 8.30 līdz
12.00;
3) Butnāros Dienas centra zālē (bijušās Kurzemītes
pamatskolas telpās) 20.09.2018. no plkst. 15.00 līdz
18.00 un 21.09.2018. no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Ierodoties uz līgumu slēgšanu, lūdzam ņemt līdzi
īpašuma piederības apliecinošu dokumentu, personu
apliecinošu dokumentu, pilnvaru par tiesībām parakstīt
dokumentus, ja tos slēgs cita persona.
Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu
ar SIA “Saldus komunālserviss”, var netikt uzsākta ūdens
padeve ar 01.10.2018. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakal
pojuma līgums.
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Pēterim Dubram pa
tālruni 29713718.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību, Jānis Blūms,
SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs●

Notiks informatīva sanāksme par
dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
27. septembrī plkst. 17.30 Skrun
das kultūras namā, Lielajā ielā
1a, Skrundā, notiks informatīva
sanāksme par dabas lieguma “Ventas
un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības
plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu
periodam.
Dabas liegums “Ventas un
Šķerveļa ieleja” ir Natura 2000 teri
torija. Liegums dibināts 1957. gadā,
tā kopējā platība ir 1459 ha. Tas ir
nozīmīga nogāžu un gravu mežu,
upju straujteču, dabisku upju posmu
un pamatiežu atsegumu aizsardzības
vieta. Tajā atrodas virkne ģeoloģisko
objektu – Ketleru atsegumi, Gobdziņu
klintis, Šķerveļa dižakmens u.c.

Dabas aizsardzības plāna uzde
vums ir saskaņot dabas aizsardzības,
dabas resursu izmantošanas, reģiona
attīstības un iedzīvotāju intereses tā,
lai tiktu saglabātas teritorijas dabas
vērtības.
Sanāksmē klātesošie tiks informēti
par dabas aizsardzības plāna izstrādes
ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā
arī kārtību, kādā pieteikties atbalsta
maksājumiem par iespēju pieteikties
Natura 2000 mežu kompensācijas
maksājumiem.
Aicinām
iedzīvotājus,
zemju
īpašniekus, uzņēmējus un visus
pārējos, kam interesē dabas lieguma
“Ventas un Šķerveļa ieleja” turpmākā

aizsardzība un apsaimniekošana,
iesaistīties un piedalīties informatīvajā
sanāksmē.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes
uzdevumā izstrādā Daugavpils Uni
versitāte, adrese: Vienības ielā 13,
Daugavpils, LV-5400, www.du.lv.
Izteikt viedokli un sniegt priekš
likumus par turpmāko dabas lieguma
attīstības vīziju aicinām klātienē
sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot
tos plāna izstrādes vadītājam Uldim
Valainim: uldis.valainis@biology.lv
līdz 2018. gada 19. s eptembrim.
Aicināti visi interesenti!
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Izlietots piešķirtais
finansējums daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu
veikšanai 2018.gadā
Saldus novada pašvaldība informē, ka ir izlietots
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumiem piešķirtais finansējums
2018.gadam.
Pretendentu pieteikumi vairs netiek pieņemti. Kopīgais
piešķirtais finansējums 70 849,63 EUR. 2018. gadā
finansējums piešķirts 25 pretendentiem.
Pretendentiem piešķirts finansējums šādu pasākumu
īstenošanai:
Plānotie pasākumi
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Logu atjaunošana un/vai nomaiņa
koplietošanas telpās
Jumta seguma nomaiņa un/vai siltināšana
Ārdurvju bloku atjaunošana un/vai
nomaiņa koplietošanas telpās
Karstā ūdens un apkures sistēmas
ierīkošana vai atjaunošana
Norobežojošo konstrukciju (pagraba
un bēniņu vai pēdējā stāva griestu)
pārseguma siltināšana
Labiekārtošanas pasākumi
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Latvijas pašvaldības turpina tradīciju pasākuma “Meža
dienas 2018” (2016-2018) ietvaros padarīt Latviju krāšņāku
ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu
izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Projekta moto: “Kopā nākotnes mežam!”.
Saldus novada pašvaldība projekta ietvaros plāno
veikt ilggadīgo koku stādījumu atjaunošanu Saldus
Kalnsētas parkā. Pasākumā tiks piesaistīti pieredzējuši
speciālisti: arborists un dārzniece, kas ierādīs profesionālos
stiķus koku izvietošanai ainavā, stādīšanā un kopšanā, kā
arī atbildēs uz Jūsu jautājumiem.
11. septembrī plkst. 13.00 aicinām iedzīvotājus
piedalīties “Meža dienas 2018” pasākumā!
Ierašanās darba apģērbā.

1

Tikšanās vieta: Kalnsētas parka estrāde. Instrumentus koku
stādīšanai un cienastu nodrošina Saldus novada pašvaldība.

1

Projektā piešķirtais finansējums 600 EUR, Saldus novada
pašvaldības līdzfinansējums 500 EUR.

1

Eva Jēkobsone, projektu vadītāja

Eva Jēkobsone, projektu vadītāja

20267729, eva.jekobsone@saldus.lv●

20267729, eva.jekobsone@saldus.lv●

Turpinās Cieceres
upes izpēte

Projekta “Strauta foreļu/taimiņu
populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē Saldus pilsētas un novada
teritorijā, 2018” ietvaros Pārtikas
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Pretendentu
skaits
3

Saldus novada pašvaldība
īsteno 2018. gada projektu
“Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei”

drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts BIOR
31. jūlijā uzsāka Cieceres upes izpēti,
gan pilsētas teritorijā, gan arī ārpus
tās.
Biedrība “Saldus makšķernieku
klubs”, realizējot divus Zivju fonda
atbalstītus projektus 2016. un 2017.
gados, Cieceres upes posmā katru
gadu ir ielaidusi 10000 gab., 0.2-1g
smagus strauta foreles mazuļus.
Šogad Saldus novada pašvaldības
projekta “Strauta foreļu/taimiņu

populācijas stāvokļa izpēte Ciece
res upē Saldus pilsētas un novada
teritorijā, 2018.” ietvaros, lai novēr
tētu zivju ielaišanas rezultātus, tiek
veikta kontrolzveja un ielaišanas
efektivitātes novērtēšana.
Pārtikas
drošības,
dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” speciālisti sadarbībā ar
biedrības “Saldus makšķernieku
klubs” biedriem veic parauglaukumu
apzvejošanu. Parauglaukumi izvēlēti
atšķirīgos Cieceres upes posmos,
ņemot vērā strauta foreļu izlaišanas
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vietas,
aizsprostu
izvietojumu,
iepriekšējos gados veikto uzskaites
parauglaukumu izvietojumu. Kopā
jāveic kontrolzveja vismaz 10 paraug
laukumos. Katrā parauglaukumā

noķertās zivis tiek sašķirotas pa
sugām, nomērītas, strauta foreles/
taimiņi iespēju robežās arī nosvērti, un
uzreiz zivis tiek atlaistas upē.

2018. gada AUGUSTS
Projekta
realizācijas
laikā
konstatētas jau 15 sugu zivis, tai skaitā
strauta foreles.
Ginta Ernšteina, projekta vadītāja●

Saldus novada pašvaldība īsteno projektu „Jaunas
infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu
veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu
pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai”
Pašvaldības finansējums – 16667,00 eiro, (30% no
kopējām izmaksām).

Projekts tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības
fonda atklātā konkursā – projektu vadlīnija “Ūdeņu
aizsardzība”, aktivitāte – publisko ūdeņu pārvaldība.
Projekta mērķis ir paplašināt Saldus ezera pludmales
teritoriju, izveidojot drošu pludmali bērniem, nodrošinot
publisko ūdeņu vides pieejamību, pilnveidojot un attīstot
atpūtas zonu un infrastruktūru Saldus ezera malā, veido
jot to par vietējas un reģionālas nozīmes tūrisma objektu
un aktīvās atpūtas vietu, saglabājot dabas bioloģisko
daudzveidību, veicinot pašvaldības ekonomisko un
reģionālo attīstību.

Galvenās aktivitātes – paplašināt esošo aktīvās atpūtas
pludmali, izveidot drošu pludmali bērniem, sakārtot ezera
gultni un pieguļošo teritoriju peldvietā, izpļaut ūdensaugus,
izvākt tos no virsūdens daļas, veikt dūņu un zemūdens
augu apauguma izvākšanu ar zemes sūcējtehniku, ierīkot
peldvietas teritorijas norobežojumu ūdenī, uzstādīt soliņus,
atkritumu urnas, ģērbtuvi, labiekārtojuma elementus
(rotaļu iekārtas).
Īstenotās darbības projektā uz 2018. gada augustu:
- veikta tirgus izpēte būvprojekta izstrādei. Uzvarētājs –
Valsts SIA “Meliorprojekts”;
- noslēgts līgums ar Valsts SIA “Meliorprojekts” par
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;
- notiek būvprojekta izstrāde.

Finansējums:
LVAF finansējums – 38889,00 eiro, (70% no kopējām
izmaksām);

Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja,
e-pasts: baiba.musina@saldus.lv●

Saldus novadā īsteno remigrācijas pilotprojektu

Remigrācijas pilotprojektu īstenošanā ir iesaistītas des
mit Latvijas pašvaldības, viena no tām ir Saldus novada
pašvaldība. Projekta vadītājas pienākumus Saldū veic
Džineta Rubule.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Kurzemes plānošanas reģions ir
uzsākuši prioritārā pasākuma 2018. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās
remigrācijas koordinators”” realizāciju.
Šī VARAM iniciatīvas mērķis ir atbalstīt tos tautiešus,
kuri plāno atgriezties Latvijā, ar praktisku informāciju
un palīdzību jautājumu risināšanā, kas no tālienes var būt
sarežģītāk nekā uz vietas esot.

Remigrācijas projektu vadītāji, kas strādā pašvaldībās,
cieši sadarbojas ar reģionālajiem koordinatoriem un risi
na to personu jautājumus, kas skar atgriešanos konkrētajā
pašvaldībā.
Svarīgākie jautājumi, ko varētu palīdzēt risināt:
- piemērotākās izglītības programmas un iestādes
piemeklēšana ģimenēm ar bērniem;
- apzināt piemērotākos darba devējus, izmantojot pub
liski pieejamo informāciju par vakancēm;
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- iespēju robežās sniegt atbalstu pašvaldības un privātā
sektora piedāvājuma par dzīvojamo fondu un nekustamo
īpašumu apzināšanu;

ar kādu no pieciem reģionālajiem remigrācijas koordina
toriem ar pieprasījumu pēc informācijas. Kopējais cilvēku
skaits šajās ģimenēs ir 1436 cilvēki.

- sniegt ļoti personalizētas atbildes uz katras personas
atšķirīgajām situācijām.

Sagaidot Latvijas simtgadi, aicināsim tautiešus izvērtēt
iespēju atgriezties savā valstī, savā novadā!

Protams, būs lietas, kuras projekta vadītājs noskaidros,
bet darbība jāveic pašiem.

Aicinu ikvienu, kurš plāno atgriezties uz dzīvi Saldus
novadā, sazināties ar projekta vadītāju.

Četru mēnešu laikā kopš Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) reģionālo remigrācijas
koordinatoru tīkla izveides jau 587 ģimenes ir sazinājušās

Džineta Rubule, Saldus novada remigrācijas projekta
vadītāja, e-pats: dzineta.rubule@saldus.lv●

Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām
pieaugušajiem 11 nozarēs
15. augustā Valsts izglītības
attīstības aģentūra uzsāka trešo
pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības
fondu pieaugušo izglītības projektā
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”.
Tajā ikviens strādājošais un
pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma
(arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot dar
ba attiecības) var pieteikties mācībām
līdz 17. septembrim. Pieteikšanās
notiek izglītības iestādēs, iesniedzot
mācību pieteikumu klātienē vai elek
troniski, nosūtot to e-pastā.
Kopumā šajā kārtā iedzīvotāji
var izvēlēties apgūt ap 100 dažādas

prasmes un kvalifikācijas, ko izglītības
iestādes piedāvā mācīties vairāk nekā
400 dažāda garuma un satura izglītības
programmās.
Mācību dalībniekiem jānodrošina
10% līdzmaksājums, ko var finansēt
arī darba devējs. Strādājošajiem ar
maznodrošinātā vai trūcīgā statusu
mācību maksu pilnā apmērā sedz ES
fondi un valsts, kā arī ir iespēja saņemt
transporta izmaksu kompensāciju, ja
šādas izmaksas rodas mācību laikā.
Savukārt nodarbinātie ar invaliditāti
var saņemt kompensāciju asistenta
vai surdotulka pakalpojumiem, kas
radušies mācību laikā.
Tā kā projekta laikā jaunu profesiju

vai zināšanas strādājošie var apgūt
tikai vienu reizi, NVA 28 filiālēs ir
iespēja saņemt karjeras konsultāciju,
savukārt 81 projekta sadarbības
pašvaldībā ir pieejami pieaugušo
izglītības koordinatori, kuri var sniegt
informatīvu atbalstu. Saldus novada
pašvaldībā koordinatora pienākumus
veic Izglītības pārvaldes projektu
vadītāja Ilze Konuševska, e-pasts:
ilze.konusevska@saldus.lv, tālrunis:
28358086.
Plašāku
informāciju
par
mācību
programmām,
izglītības
iestādēm, pieteikšanās kārtību un
citiem praktiskiem
jautājumiem
iespējams atrast interneta vietnē:
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Saldus novadā realizētās mācību programmas
Neformālās izglītības programmas
Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi
Autokrāvēja vadītājs
Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS
Excel
Punktveida metināšana
Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas
tehnoloģija
Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā apmācība
(95.kods)
Rasēšanas pamati
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Programmas
stundu skaits
16
16

Līdzmaksājuma
apjoms
7.20
7.20

Mācību centrs “BUTS”
Mācību centrs “BUTS”

40

18.00

Mācību centrs “BUTS”

80

36.00

Mācību centrs “BUTS”

80

36.00

Mācību centrs “BUTS”

35

15.75

Mācību centrs “BUTS”

16

7.20

SIA “Mācību un
konsultāciju centrs ABC”

Programmas realizētājs

Ilze Konuševska, Izglītības pārvaldes projektu vadītāja●
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Tiek realizēts projekts “Globālā izglītība lauku
vidē – zināšanu un pieredzes krājums”
Saldus novada pašvaldība realizē
projektu “Globālā izglītība lauku vidē – zināšanu un pieredzes
krājums” Erasmus+ programmas
ietvaros.
Projektā piedalīsies seši pedagogi
no novada skolām – Saldus pamat
skolas, Saldus vidusskolas, Druvas
vidusskolas, Striķu sākumskolas
un Rubas pamatskolas. Projekta
īstenošanas laika periods no 2018.
gada 30. jūnija līdz 2019. gada 30.
jūnijam.
Projekta mobilitātes dalībnieku uz
devums ir apmeklēt ārvalstu konfe
rences Grieķijā un Islandē, kur smelt
ies pieredzi un dalīties ar to savās
skolās un novadā, kā arī izstrādāt
metodiku “Globālā izglītība lauku
vidē – zināšanu un pieredzes krājums”.
No 1. līdz 7. jūlijam pedagogi devās
uz vasaras akadēmiju Grieķijas pilsētā
Kalamatā. Tā bija veltīta praktiskām

apmācībām par programmēšanas
mācīšanas pieredzi un iespējām.
Grieķijas
vasaras
akadēmiju
apmeklēja Gints Valdmanis no Saldus
vidusskolas, Dace Susekle no Saldus
pamatskolas un Nora Kožukaru no
Striķu sākumskolas.
Skolotāju sniegtās atziņas: Dace
Susekle – Vasaras akadēmija deva
iespēju redzēt, kā ar daudzveidīgām
programmēšanas platformām mā
cīt programmēšanas un loģiskās
domāšanas pamatus sākumskolas
klasēs, padarot mācību procesu interesantu, saistošu un mūsdienīgu.
Gints Valdmanis – Apguvu prasmes,
kā ar minimāliem līdzekļiem sasniegt
aizraujošu rezultātu. Mums tur nedeva
jaunāko un jaudīgāko datortehniku,
dārgāko robotikas komplektu, nebija
dārgu iekārtu un aprīkojumu, bet beigu
beigās visi izveidoja interesantus projektus, kas it nemaz nemaksāja dārgi.
Nora Kožukaru: Akadēmijā apgūtās
platformas deva iespēju paskatīties

uz mūsu skolas iespējām paplašināt
piedāvājumu interešu izglītībā, dodot
iespēju mācīt robotiku, apgūstot pirmos soļus programmēšanā.
No 15. līdz 19. oktobrim Islandē no
tiks konference “Globālā izglītība lau
ku vidē”, kurā tiks apgūtas inovatīvās
metodes, kā izmantot informācijas
tehnoloģijas mūsdienu izglītībā. Šajā
plašajā informācijas un daudzveidības
laikmetā arī mūsu sabiedrība strauji
mainās, līdz ar to pedagogiem arī ir
jāmācās, kā sagatavot jauniešus strauji
mainīgajai nākotnei.
Projekta mērķi ir piedāvāt
skolotājiem
profesionālās
piln
veides iespējas ārvalstīs, uzlabot un
dažādot skolu pedagoģiskā personāla
metodiskās zināšanas un prasmes,
veidot plašāku izpratni par izglītības
sistēmām Eiropā.
Ilze Konuševska, Izglītības
pārvaldes projektu vadītāja●

Atklāta starptautiskā mākslas izstāde
Liderbahas un šoreiz arī Šilutes mākslinieku darbus.
Maijā sākās gatavošanās izstādei – tika noteikti termiņi,
gleznu skaits, meklētas piemērotākās telpas, kā arī sākts
darbs pie brošūras izveides par izstādi. Jau jūlija sākumā
visas gleznas bija atradušas ceļu uz Saldu, un sākās
mākslinieciskā noformējuma meklējums, kā arī darbu
fotografēšana. Katra glezna pauž unikālu skatījumu krāsās,
tehnikās, un caur tām vijas mākslinieka neatkārtojamais
rokraksts!

Ar sirsnīgām Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka Raivja Zīrupa un sadraudzības padomes vadītāja
Liderbahā Uves Reitmeiera (Uwe Reithmeier) uzrunām
11. augusta pievakarē tika atklāta Saldus un sadraudzības
pilsētu mākslinieku izstāde.
Ik gadu kāda no Saldus sadraudzības pilsētām pie sevis
uzņem mākslas izstādi, kurā var aplūkot Saldus, Vilebonas,

Izstādes atklāšana 11. augustā izvērtās par pacilājošu un
sirsnīgu brīdi visiem sanākušajiem. Lielu paldies sakām
Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupai par atsaucību un
pūtēju orķestra ansamblim “Saldus” ar vadītāju Uldi Kunci
par lieliskās atmosfēras radīšanu!
Izstāde Saldus Mūzikas un Mākslas skolā būs aplūkojama
līdz 10. septembrim, ikviens ir mīļi aicināts to novērtēt! Šī
izstāde ir lieliska iespēja salīdzināt, kā arī iepazīt dažādo
Eiropas kultūrā caur mūsu draugu acīm!
Dina Neimeta, starptautisko attiecību speciāliste●
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Domes sēdē apstiprina divu iestāžu direktorus
attīstības biedrība “KABata”” projekta
“Māris Čaklais – dzejā, dziesmās,
instalācijās” realizācijai.

P/a “Saldus TIKS centrs” direktore Nīgrandes Mūzikas
Gunita Riežniece
Krista Vīndedze

skolas

Lēma apstiprināt maksu par SIA “Vi
duskurzemes AAO” nešķiroto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu (izņemot
sadzīves atkritumu reģenerāciju) 12,60
EUR/m3, neskaitot PVN. Lēmums
stāsies spēkā 2018. gada 1. septembrī
direktore un būs spēkā līdz 2018. gada 31. de
cembrim.
Apstiprināja maksu par nedzīvojamo
telpu nomu Jaunajā iela 4, Sesilē,
Novadnieku pagastā 0,30 eiro centu
kvadrātmetrā un par nedzīvojamo
telpu nomu “Zaņas pamatskolā”,
Zaņas pagastā 1,00 eiro kvadrātmetrā.

23. augustā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 74
lēmumprojekti. Sēdē nepiedalījās
deputāti: E. Kalniņš, J. Levics, D.
Konuševskis un A. Saulītis.

Apstiprināja Noteikumus Nr. 2
“Par Saldus novada domes deputātu
atlīdzību” un Noteikumus Nr. 3 “Par
Saldus novada pašvaldības darbinieku
atlīdzību”.

Ar vienbalsīgu deputātu balso
jumu par Saldus novada pašvaldības
aģentūras
“Saldus
Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta
centrs” direktori uz noteiktu laiku
tika apstiprināta Krista Vīndedze un
Nīgrandes Mūzikas skolas direk
tores amatā iecēla Gunitu Riežnieci.
Apsveicam un vēlam panākumus
jaunajos amatos!

Nodeva atsavināšanai vairākus Sal
Noteica Nīgrandes pagasta Kalnu
dus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos un kustamos īpašumus un katlu mājas siltumenerģijas tarifu
apstiprināja vairākus izsoļu rezultātus. 2018./2019. gada apkures sezonai
Noteica sociālā dzīvokļa statusu 69.08 EUR/Mwh apmērā bez PVN.
dzīvoklim Slimnīcas ielā.
Noteica Saldus novada pašvaldības
Atbalstīja projekta “Jauna pos Dzimtsarakstu nodaļas organizētā
ma izbūve pašvaldības autoceļam pasākuma “Stipro ģimeņu atpūtas
“Dadzīši-Pēķi” Lutriņu pagastā” pie vakars”, kas notiks 2018. gada 1.
teikumu Latvijas lauku attīstības decembrī, dalībniekiem dalības maksu
programmas 2014.-2020. gadam 10.00 eiro apmērā (tajā skaitā PVN).
pasākuma “Pamatpakalpojumi un
Lēma neiekasēt maksu par svinīgo
ciematu atjaunošana lauku apvidos” laulības
reģistrācijas
ceremoniju
ietvaros.
Saldus Dzimtsarakstu nodaļā 2019.

Pilnvaroja
biedrību
“Saldus
makšķernieku
klubs”
organizēt
licencēto makšķerēšanu Saldus no
vada pašvaldības Lutriņu un Zirņu
pagastu teritorijās esošajā Pakuļu
ūdenskrātuvē arī nākamajā gadā.
Licences, kā līdz šim, varēs iegādāties
Saldus Tūrisma informācijas centrā,
Striķu ielā 3.
Lēma deleģēt SIA “Mērniecības
datu centrs” uzturēt Saldus novada
augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datu bāzi uz vienu gadu.
Lēma slēgt Sadarbības līgumu ar
Latvijas Universitāti par sadarbību
novada iedzīvotāju izglītības līmeņa
paaugstināšanā, mūžizglītības kon
cepcijas īstenošanā, pētniecības,
kultūras, atbalsta un novada ekonomi
kas attīstības jomās.
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Atbalstīja projekta “Zivju resur
su aizsardzības pasākumi Saldus
novadā” pieteikumu Zivju fonda
projektu konkursā par valsts atbalsta
piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai.

gada 14. februārī un 1. jūnijā, ja abi
laulājamie ir deklarēti Saldus novada
administratīvajā teritorijā.

Izdarīja grozījumus Saldus no
vada domes 2009. gada 17. decem
bra sēdes lēmumā “Par pilsētas un
lauku apvidus zemes piederību,
piekritību un izmantošanu zemes
reformas pabeigšanai Saldus novadā”.
Nodibināja reālservitūtu – ceļa
servitūtu Saldus novada Jaunlutriņu
pagastā.

Atbalstīja
projekta
“Viedo
tehnoloģiju ieviešana Saldus pilsētas
ielu apgaismojuma infrastruktūrā”,
pieteikuma
iesniegšanu
“Emisi
jas kvotu izsolīšanas instrumenta
finansēto projektu atklāta konkur
sa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides
Izdarīja grozījumus 2014. gada 30.
tehnoloģijām” programmā.
oktobra Saldus novada pašvaldības
Lēma piešķirt līdzfinansējumu Izglītības pārvaldes nolikumā.
300,00 eiro apmērā biedrības “Kursīšu
Izdarīja grozījumus 2017. gada 27.
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jūlija Saldus novada domes lēmumā
“Par Saldus novada domes attīstības
un vides aizsardzības komisijas
sastāva apstiprināšanu un komisijas
priekšsēdētāja un priekšsēdētāja viet
nieka ievēlēšanu”.
Izdarīja grozījumu Saldus no
vada domes 2017. gada 30. marta
sēdes lēmumā “Par projektu “Šilutes
un Saldus pilsētu publisko teritoriju
revitalizācija”.
Lēma izslēgt no Novadnieku pa
gasta un Nīgrandes pagasta pārvalžu
grāmatvedības uzskaites neatgūstamus
debitoru parādus.
Piešķīra Zaņas pagasta pārvaldei
papildus finansējumu 6 346 eiro
apmērā ģimenes ārsta prakses vietas
vides pieejamības nodrošināšanai.
Lēma piešķirt Nīgrandes pagasta
pārvaldei
papildus
finansējumu
8 898 eiro apmērā malkas iegādei

2018./2019. gada apkures sezonai.
Atļāva
izlietot
nepieciešamo
finansējumu Āfrikas cūku mēra
likvidācijas procesa SIA “Druvas
Unguri” organizēšanai – darba algas,
sociālā nodokļa, ūdens, ēdināšanas
izdevumu segšanai, Saldus novada
domes 2018. gada septembra mēneša
kārtējā sēdē informējot par izlietoto
finansējumu, un pieprasīt no valsts
budžeta atmaksāt Saldus novada
pašvaldībai ieguldīto finansējumu.
Lēma Saldus novada pašvaldībai
iestāties biedrībā “Latvijas galda
tenisa federācija”, kā arī Latvijas
Galda tenisa federācijas noteikto
iestāšanās maksu un ikgadējo biedru
naudu maksāt no Saldus novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Nodeva biedrībai “Saldus moto
klubs” bezatlīdzības lietošanā nekus
tamo īpašumu Kuldīgas iela 3, Saldus,

2018. gada AUGUSTS
biedrības bērnu un jauniešu komandas
darbības nodrošināšanai.
Apstiprināja Pampāļu pagasta
Ugunsdzēsības automašīnas nomas
maksu 94,139 eiro apmērā vienas
stundas izbraukumam.
Izdarīja grozījumus Ezeres, Zirņu,
Novadnieku, Jaunauces un Rubas pa
gastu telpu nomas maksās, lai skolās
esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem
būtu vienāda maksa par telpu īri katru
mēnesi.
Pieņēma vairākus saistošos notei
kumus, kā arī izdarīja precizējumus
dažos saistošajos noteikumos.
Pilns domes sēdes protokols pie
ejams šeit: http://www.saldus.lv/pas
valdiba/dokumenti12/domes-lemumi/
domes-lemumi2/.
Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Turpinām iepazīt Saldus novadu Simtgades ekskursijās
ekskursijā. Brauciena dalībniekiem bija iespēja satikt arī
Rainu Bogužu – vienu no uzņēmīgākajiem Ezeres ļaudīm,
kas ekskursantiem izrādīja labiekārtotās atpūtas vietas,
kokamatniecības darbnīcas, Lielezeres muižas apkārtni
un citas ievērojamākās vietas. Jāsecina, ka Ezere var lepo
ties ne tikai ar savu vēsturisko mantojumu, arī mūsdienās
ezernieki rūpējas un pilnveido savu dzīves vidi gan paši
iesaistoties labiekārtošanas darbos, gan rakstot un realizējot
dažādus projektus. Ezeres skolas telpās ekskursanti tika arī
pie gardām pusdienām, par kurām liels paldies jāsaka Ingai
Dobumai un viņas komandai.
Tālāk ceļš veda uz Griezes baznīcu, kas atrodas pie
Par godu Latvijas Simtgadei, Saldus TIKS centrs šogad pašas Latvijas – Lietuvas robežas, vietā, kur Vadakstes
piedāvā lielisku iespēju ikvienam labāk iepazīt Saldus upe ietek Ventā. Brauciena dalībniekus sagaidīja mācītājs
novadu, piedaloties īpašās Simtgades ekskursijās.
Atis Freipičs, kas pastāstīja gan par Griezes vēsturi, gan
par baznīcas likteni dažādos laikos, gan par baznīcas
19. augustā notika otrais no trim plānotajiem brau
atjaunošanas plāniem. Drosmīgākie pat uzdrošinājās
cieniem, kas šoreiz interesentus veda uz Ezeres pagastu,
uzkāpt baznīcas tornī.
nedaudz paviesojoties arī Zaņas pusē.
Brauciena pēdējais galamērķis bija Zaņa, kur kādreizējās
Ezerē ekskursantus sagaidīja Antra Sipeniece, kas ne
Zaņas skolas zālē ekskursantus sagaidīja zemnieku
tikai iepazīstināja ar Ezeres “Muitas nama” bagātībām un
saimniecības “Rubuļi” pārstāvji. “Rubuļu” saimniece
vēstures liecībām, bet arī izsmeļoši pastāstīja par Ezeres
Benita Virta interesentiem pastāstīja par to, kā tiek barotas
un apkaimes vēsturi, pavadot brauciena dalībniekus
un dzīvo saimniecības cūkas, atbildēja uz jautājumiem un
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aicināja pie sagatavotā degustāciju galda. Kūpinājumi un
desas guva lielu atsaucību, tika slavēti un apspriesti katra
iecienītākie “Rubuļu” produkti.
Atgriežoties Saldū, visi brauciena dalībnieki pateicās
par iespēju piedalīties ekskursijā un atzina, ka diena ir iz
devusies, ir gūtas ne tikai jaunas zināšanas, bet arī patīkami
iespaidi un pozitīvas emocijas.

no autoceļa Saldus-Ezere (P105) krustojuma ar autoceļu,
kas ved uz Vadaksti, un Lietuvas robežas.
Ikviens Saldus novada viesis, apstājoties pie stenda,
varēs tajā aplūkot Saldus novada karti ar atzīmētiem ap
skates objektiem un naktsmītnēm. Tā kā uz stenda redzamā
informācija īpaši noderīga varētu būt ārvalstu viesiem, tā ir
tulkota arī angļu valodā.

Saldus TIKS centrs saka paldies visiem, kas atrada laiku
un uzņēma viesos brauciena dalībniekus, kā arī informē,
ka šogad būs vēl viena Simtgades ekskursija, kas oktobra
sākumā vedīs uz Nīgrandes pusi, un pieteikšanās šim
braucienam sāksies septembra otrajā pusē.

Jauns informatīvais stends
Ezerē
Saldus novada tūrisma infrastruktūru ir papildinājis
vēl viens lielformāta tūrisma informācijas stends.
Saldus TIKS centrs, sadarbojoties ar Ezeres pagasta
pārvaldi, to uzstādījis blakus Ezeres muižas parkam, netālu

Saldus aicina uz
gardāko nedēļu
septembrī!
No 24. līdz 30. septembrim Saldus
novadā notiks mūspusē nebijis gastronomisks pasākums.
Visas nedēļas garumā Saldus no
vada ēdināšanas uzņēmumi – restorāns

Sintija Pileniece, tūrisma speciāliste●

“Stikla pērlīšu spēle”, kafejnīcas
“Hot Cafe”, “Terase”, “Ziemelis”,
“Grila burgers”, “Bordertauna” un
“Mežavējš” – aicinās ikvienu nobaudīt
īpaši šim notikumam veidotu un saga
tavotu “Rudens garšu” piedāvājumu.
Savukārt 29. septembra vakarā Sal
dus tirgus laukumā notiks pasākums
ar vietējo ēdināšanas uzņēmumu
un ražotāju piedalīšanos, brīvdabas

grilēšanu, atrakcijām, radošajām
darbnīcām un brīvdabas kino.
Vakara gaitā uzstāsies uzstāsies
grupas “Sudden lights” un “Dzelzs
vilks”, bet balli spēlēs grupa “Dako
ta”. Pasākumu vadīs dabas pētnieks un
žurnālists Māris Olte.

P/a “Saldus TIKS centrs” kolektīvs●

“Dzīvesprieks un veselība sportojot”
pasākumu “Dzīvesprieks un veselība sportojot”, kurā
piedalījās pārstāvji no Aizputes, Talsiem, Kuldīgas un
Saldus.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts sveica
visus klātesošos un novēlēja, lai šis pasākums vēl vairāk
nostiprina savstarpējās draudzības saites. Domes vadītājs
teica īpašu paldies biedrības vadītājai Anitai Jeremejevai
par šī pasākuma ilggadēju organizēšanu un biedrības
vadīšanu Saldū.

25. jūlijā Cieceres internātpamatskolas teritorijā
biedrība “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām” organizēja ikgadējo sporta un atpūtas
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Lielais draudzības kauss šogad palika Saldū. To izcīnīja
biedrība “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām”. Apsveicam un lepojamies!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●
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Domes vadītājs sveic skolotājus konferencē
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts, uzrunājot skolotājus,
uzsvēra, ka izglītība ir mūsu novada prioritāte, kas redzams
ne tikai vārdos, bet arī darbos. PII “Graudiņš” esam atvēruši
divas jaunas bērnudārza grupiņas, esam nodibinājuši jaunu
skolu – Kalnsētas speciālo internātpamatskolu. Turpinām
Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošanas projekta realizāciju, kura iet
varos jau ir uzsākti renovācijas darbi Striķu sākumskolā.
Skola ir katra pagasta lepnums. Ik gadu cenšamies uzlabot
skolas vidi, lai skolotāji un skolēni ar prieku nāktu uz
skolu. Valstī Izglītības jomā skaidrības līdz galam laikam
nebūs nekad, bet mēs esam stipri un pacietīgi.
27. augustā Saldus vidusskolā novada pedagogi
tikās konferencē, kuras tēma bija “Caurviju prasmes
kompetenču izglītībā pilsoniskās izglītības aspektā”.

Domes vadītājs skolotājiem vēlēja arī pēc gada tikties
tikpat smaidīgiem, enerģiskiem un bērnus mīlošiem.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●

“Saldus TIKS centrs” aicina dalībniekus pieteikties
amatiermākslas kolektīvos 2018./2019. gada sezonā
akustiskajā koncertzālē plkst. 17.30
skolas vecuma bērniem, plkst. 18.00
pirmsskolas vecuma bērniem no 3
gadu vecuma.
TDA “Kursa” un studija

Skaisti koncerti, izrādes un
izstādes, tuvāki un tālāki izbraucieni,
jaunas prasmes un jauni draugi – šīs
pozitīvās emocijas bagātinās un darīs
interesantu jūsu ikdienu!
Bērnu tautas deju kolektīvs
“Dzīpars”
• Violetā grupa: no 3 gadu vecuma;
• Zaļā grupa: no 4 gadu vecuma;
• Oranžā grupa: 5 – 6 gadu vecums;
• Baltā grupa: 6 –7 gadu vecums;
• Sarkanā grupa: 1. – 2. klase (ap
vienojas Sarkanā un Rozā grupa);
• Dzeltenā grupa: 3. – 5. klase.
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
20633299 (vadītāja Baiba Rāzna).
Pirmā tikšanās paredzēta 5.09.
Saldus Mūzikas un mākslas skolu

• TDA “Kursa” studija (5.– 7. klase).
Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās.
Pirmais mēģinājums 5.09. plkst.
18.00;
• TDA “Kursa” jaunieši (8.-12.
klase). Mēģinājumi pirmdienās un
trešdienās. Pirmais mēģinājums 5.09.
plkst. 19.00;
• TDA “Kursa” jaunieši (25 līdz
30 gadi un vairāk) – jauna grupa.
Mēģinājumi notiks piektdienās. Pir
mais mēģinājums 7.09. plkst. 19.00
Pieteikšanās un sīkāka informācija,
zvanot pa tālruni 26017399 (vadītāja
Inese Buša). Mēģinājumi notiks
Kuldīgas ielā 3.
Vidējās paaudzes deju kopa
“Bandava” D un E grupas
Pieteikšanās un sīkāka informācija,
zvanot pa tel. 29211319 (kolektīva
mākslinieciskā
vadītāja
Santa
Laurinoviča).

Mēģinājumi notiks Kuldīgas ielā 3:

• otrdienās plkst. 19.00 – 23.00;
• ceturtdienās plkst. 19.00 – 23.00;
• svētdienās plkst. 11.00 – 14.00 vai
18.00 – 21.00.
Pirmā tikšanās 25.09. plkst. 19.30.
Kuldīgas ielā 3.
Sieviešu koris “Varavīksne”
Latvieši ir tauta, kura pulcējas
kopā, lai izdziedātu savu prieku, savu
bēdu, savu lūgsnu un savu dvēseli.
Kam vēl, ja ne sievietēm, zināms
dziesmas spēks no šūpļa dziesmas līdz
Latvijas dižākajām un spēcīgākajām
dziesmām.
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
29549955 (diriģente Aiva Pundiņa).
Mēģinājumi: otrdienās, ceturtdienās
plkst. 18.30 Saldus Mūzikas un
mākslas skolu ēkas telpās, Avotu ielā
12a. Tikšanās 11.09. plkst.18.30 Sal
dus Mūzikas un mākslas skolā.
Tautas lietišķās mākslas studija
“Saldus”
Latviešu etnogrāfijā sastopamo
tekstiliju ornamentu, krāsu un formu
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pētniecība.
Seno tekstilizstrādājumu kopēšana
un saglabāšana mūsdienām. Tautas
mantojuma bagātības izmantošana
un pielietojums mūsdienu apģērbā
un interjera priekšmetu veidošanā.
No senatnes līdz mūsdienām (aušana,
mezglošana, adīšana, tamborēšana,
filcēšana, frivolitē u.c.) – tik plašs
ir rokdarbu klāsts, kurus iespējams
apgūt nodarbībās studijā.
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
26553947 (vadītāja Agrita Rimkus).
Nodarbības pirmdienās plkst.
12.00 – 14.00 un trešdienās 17.00 –
19.00 Kuldīgas ielā 3.
Pūtēju orķestra ansamblis
“Saldus”
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
26420755 (vadītājs Uldis Kuncis).
Mēģinājumi trešdienās plkst. 17.00
Saldus Mūzikas un mākslas skolā.
Saldus novada jauktais koris
“Saldava”
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
29332874 (diriģente Itana Lipšāne).
Mēģinājumi
pirmdienās
un
trešdienās no plkst. 19.00 līdz 21.30
Saldus Mūzikas un mākslas skolā,
123. klasē. Aicinām dziedātājus visās
balss grupās, īpaši vīru balsis.
Tikšanās 17.09. plkst. 19.00 Saldus
Mūzikas un mākslas skolā.
Folkloras kopa “Medainis”
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
29775878 (vadītāja Sarma Ūpe).
Mēģinājumi trešdienās plkst. 18.00
Kapelleru namā, Striķu ielā 7.
Jaņa Rozentāla Saldus
mākslinieku grupa
1953. gadā Saldus vidusskolas
skolotājs, mākslinieks Kārlis Taube
organizēja tēlotājas mākslas pulciņu
ar nolūku saglabāt izcilā novadnieka
Jaņa Rozentāla piemiņu un turpināt
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mākslas dzīves tradīcijas pilsētā.
Studijas biedru sastāvs ir mainījies,
tradīcijas palikušas. Mākslinieki
glezno, izvērtē padarīto, organizē
meistarklases un kursus, dalās ie
spaidos par mākslas aktualitātēm,
komplektē kopizstādes, radoši pa
vada laiku. Uzņem dalībniekus ar
priekšzināšanām kādā no tēlotājas
mākslas jomām.

Galvenais – visu darīt ar prieku!

Pieteikšanās, zvanot pa tel.
29738726 (vadītāja Gunta Kraulere).

Mūsu devīze: “Novecot, bet nekļūt
vecam!”.

Nodarbības piektdienās no plkst.
17.00 līdz 20.00 studijas telpās,
Kuldīgas ielā 3.

Pieteikšanās, zvanot pa tel.
26567692 (vadītāja Rasma Liek
mane).

Saldus Tautas teātris
Teātris ir mākslas veids, kurā
nekad nav par vēlu sākt sevi piln
veidot, kurā neviens nav par jaunu
vai vecu. Aicinām pievienoties
mūsu draudzīgajam un radošajam
kolektīvam
jaunus
dalībniekus,
kuri vēlas piepildīt savus sapņus uz
skatuves.
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
29959590 (režisore Inese Legzdiņa).
Mēģinājumi
ceturtdienās
un
piektdienās plkst. 18.30 Kuldīgas
ielā 3. Tikšanās 13.09. plkst. 18.30.
Kuldīgas ielā 3.
Kapela “Strops”
Ja Jums ir instruments un vēlme
spēlēt savam un citu priekam –
gaidām!
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
26442783 (vadītāja Agrita Pileniece).
Mēģinājumi pirmdienās plkst.
19.00 Kapelleru namā, Striķu ielā 7.
Saldus Danču klubs
Aicinām pa vienam vai pāros
tos, kuri vēlas izpaust sevi dejā.
Neiedziļinoties, kas rakstīts pasē.
Dejošana ir viens no pozitīvās
enerģijas apmaiņas veidiem. Dančus
mācīsimies, sākot ar vienkāršākajiem
latviešu, lietuviešu un igauņu dančiem.

Informācija un pieteikšanās, zvanot
pa tel. 26442783 (Agrita Pileniece).
Nodarbības divas reizes mēnesī
(viena pirmdiena, viena piektdiena
plkst. 19.00) Kapelleru namā, Striķu
ielā 7.
Eiropas senioru deju grupa
“Ciecerīte”

Mēģinājumi
otrdienās
un
ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00
Saldus pilsētas pensionāru biedrības
telpās, Kuldīgas ielā 13.
Tikšanās 4.09. plkst. 11.00.
Saldus senioru akordeonistu
ansamblis “Akords”
“Gadi nav šķērslis” – sevi un citus
iedrošina ansambļa mūziķi. Galve
nais, lai būtu veselība, tad patiešām
neviens sapnis nav par lielu!
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
29491351 (vadītāja Tamāra Paure) vai
29857595 (menedžere Biruta Blūma).
Mēģinājumi
pirmdienās un
piektdienās plkst. 15.00 – 17.00 Sal
dus pilsētas pensionāru biedrības
telpās, Kuldīgas ielā 13.
Slāvu tautu ansamblis “Živica”
Skanīgas slāvu dziesmas, dzirkstoši
smiekl, brīnišķīgi draugi, tradīcijas
un svētki – tas viss kopā ir “Živica”!
Kopā mums viss izdodas!
Pieteikšanās, zvanot pa tel.
27043020 (vadītāja Ilze Gromova).
Mēģinājumi otrdienās plkst. 17.00
– 19.00 un piektdienās plkst. 16.00 –
19.00 Kapelleru namā, Striķu ielā 7.
“Saldus TIKS centrs” kolektīvs●

SEPTEMBRA PASĀKUMU KALENDĀRS
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
Sportisks
8.09. plkst. 9.00 Latvijai”. pasākums “100 vingrinājumi
24.09. – 30.09.
Saldus garšu nedēļa.
Saldus garšu nedēļas noslēguma
tirgus laukumā ar grupām
29.09. plkst. 17.00 pasākums
“Sudden lights” un “Dzelzs vilks”. Balli
spēlēs grupa “Dakota”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b
Izklaidējoša komandu erudīcijas spēle
27.09. plkst. 18.00 “PRĀTA SPĒLES: SIMTGADES
KAUSS”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
Liepājas teātra izrāde “Kur pazuda saim
Lomās: Ilze Trukšāne, Armands
18.09. plkst. 19.00 nieks?”.
Kaušelis, Kaspars Kārkliņš. Biļešu cena
EUR 6.
Reiņa Zariņa solokoncerts, kurš ir viens
no ievērojamākajiem Latvijas talantiem,
21.09. plkst. 19.00 arī trīskārtējs Lielās mūzikas balvas
ieguvējs un 11 starptautisku pianistu
konkursu laureāts. Biļešu cena EUR 5.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu Paradīze” kasēs (Saldū,
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3)
un www.bilesuparadize.lv.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē,
Avotu ielā 12
Ģimenes filma “Bille”. Biļetes cena:
3.00. Biļetes iespējams iegādāties
13.09. plkst. 18.00 EUR
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
kasē, Striķu ielā 3.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
21.08. – 21.10.
Miķeļa Rozentāla gleznu izstāde.
26.09. plkst. 18.00 Lekcija “Jaņa Rozentāla dēla Miķeļa
dzīve un daiļrade”.
“Mazbērnu atmiņas par
29.09. plkst. 13.00 Pasākums
mākslinieku – Miķeli Rozentālu”.
Izglītojošā nodarbība Miķeļa Rozentāla
11.09. – 21.10.
gleznu izstādē. Tēmas: žanrs, portrets,
sižets gleznā. Pieteikties tālr. 29357343.
30.09. plkst. 12.00 Dokumentālā filma “Laika Tilti”.
JIC “ŠĶŪNIS”, Lielajā ielā 3c
11.09., 18.09.,
Nodarbības topošajām mammām un
25.09., 2.10. un
tētiem. Pieteikšanās pa tel.nr. 29407389.
9.10. plkst. 18.00 Dalība bez maksas.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Latviešu valodas aģentūras izstāde
1.09. – 29.09.
“Kļūdies tā, lai citiem prieks”.
Viļņa Bulava karikatūru un gleznu
3.09. – 28.09.
izstāde.
Izstāžu cikls “Latvijas spēks ir ģimene!”–
1.09. – 29.09.
“Robu ģimenes zelta gadi”.
19.09. – 20.09.
ESIP konkurss “iESkaties”.
10.09. – 14.09.
Dzejas dienu maratons…

pēcpusdiena “Nedaudz vairāk...”.
10.09. plkst. 15.00 Dzejas
Tikšanās ar dzejnieku Māri Salēju.
“Ar zobenu sauli veda” Jaunlutriņu
11.09. plkst. 18.00 amatierteātra muzikāls dzejas uzvedums.
(Pasākums notiks Kalpaka laukumā).
Dzejas pasākums “Kamēr vien saulgrie
12.09. plkst. 17.00 zes ziedēs...”. Lasīsim kopā Ārijas
Elksnes dzeju.
muzikāls pasākums kopā ar dzej
13.09. plkst. 18.00 Literāri
nieku Guntaru Raču.
burtus dzejoļos” tikšanās ar dzej
14.09. plkst. 12.00 “Satiec
nieci, rakstnieci Eviju Gulbi.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Atlases sacensības uz ISF skolu pasau
14.09. plkst. 10.00 les čempionātu basketbolā U 18 Saldus
sporta kompleksā.
Latvijas skolēnu 72. Spartakiāde
20.09. plkst. 12.00 vieglatlētikā “Vidusskolu kauss” Saldus
sporta kompleksā.
turnīrs svarcelšanā “Sal
22.09. plkst. 10.00 Starptautiskais
dus 2018” Saldus sporta kompleksā.
Saldus sporta skolas atklātās sacensības
U12 un U14 vecuma
29.09. plkst. 12.00 vieglatlētikā
grupām Eiropas sporta nedēļas ietvaros
Saldus sporta stadionā.
EZERES PAGASTĀ
Pierobežas festivāls Ezerē. Spēles, loteri
jas, atrakcijas, tirgus, radošās darbnīcas
15.09. plkst. 10.00 u.c. Pasākumā uzstāsies Lauris Reiniks,
Liepa Mondeikaite (LT), DJ Ziggy,
3LIVE PROJECT & [Ex] da Bass.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Plkst. 11.00 Laimes koku stādīšana
15.09.
Jaunlutriņos pie Tautas nama un plkst.
13.00 Ošeniekos.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Teātra izrāde (komēdija) pēc amerikāņu
dramaturga A. Ramsdela Henrija lugas
28.09. plkst 19.00 motīviem “Silvija”. Biļešu cena 5, 6 un
7 EUR. Biļetes var iegādāties Kalnu
kultūras namā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
dienu pasākums “Inesei Zande
19.09. plkst. 10.00 Dzejas
rei – 60” bibliotēka.
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
Visu mēnesi
muzeja izstāde “Saldenieki uz Latvijas
un pasaules skatuvēm” bibliotēka.
Zandas Strogonovas rotu privātkolekcijas
Visu mēnesi
izstāde bibliotēka.
SALDUS PAGASTĀ
skolu atklāšanas pasākums
21.09. plkst. 15.00 Talantu
Druvas vidusskolā.
projekts
“Miķeļdienas
29.09. plkst. 12.00 Jauniešu
ļembasts” pie Druvas kultūras nama.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
23.09. plkst. 11.00 Sporta spēles Šķēdē
ZVĀRDES PAGASTĀ
29.09. plkst. 21.00 Nakts orientēšanās pasākums pa Zvārdi
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Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 94. 2018. gada 31. AUGUSTS. 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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