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Šajā numurā:
Pasniegtas sudraba karotītes

Domes sēde

Saistošie noteikumi

Pasākumu kalendārs

> 2. lpp.

> 7. - 8. lpp.

> 9. - 11. lpp.

> 14. - 15. lpp.

Izcils septembra noslēgums –
Saldus garšu festivāls

Ar grandiozu pasākumu
un lieliskām atsauksmēm
aizvadīts
Saldus
garšu
festivāls, kas norisinājās no
24. līdz 30. septembrim.
Visas nedēļas garumā interesenti varēja nobaudīt
īpaši šim notikumam veidotu
“Rudens garšu” piedāvājumu
septiņos
mūsu
novada
ēdināšanas uzņēmumos –
restorānā “Stikla pērlīšu
spēle”, kafejnīcās “Hot
Cafe”, “Terase”, “Ziemelis”, “Grila burgers”, “Bordertauna” un “Mežavējš”.
Katrs ēdinātājs bija rūpīgi
pārdomājis savu “Rudens
garšu” ēdienkarti un veidojis
to atšķirīgu no jau esošajiem

piedāvājumiem – ēdieni
izcēlās ar bagātīgu garšu
buķeti, īpašu noformējumu,
neierastu
produktu
un
sastāvdaļu izvēli. Ieguldītais
darbs noteikti bijis tā vērts
– cilvēku atsaucība bija
liela, un pieprasījums pēc
īpašā piedāvājuma ēdieniem
saglabājās visas nedēļas
garumā!
Ikviens,
kas
nobaudīja “Rudens garšas”
vismaz divos no akcijā
iesaistītajiem
ēdināšanas
uzņēmumiem, varēja pieda
līties balvu izlozē, kas notika 29. septembra vakarā
festivāla
kulminācijā
–
Grilēšanas ballītē.
Turpinājums 2. lpp.

Aicinām izvirzīt
pretendentus apbalvojuma
“Saldus novada domes
Goda raksts” saņemšanai

Tuvojas Latvijas valsts
100. dzimšanas diena!
Lai gan valsts simtgades
svinības notika visa gada
garumā, valsts dzimšanas
diena – 18. novembris ir
šo svētku kulminācija!
Šogad valsts svētku
priekšvakarā Saldus novada pašvaldība vēlas
sveikt tos Saldus novadniekus, kuri ar savu devumu darījuši godu novadam,
rūpējušies par tā attīstību
un atpazīstamību, nesuši
Saldus vārdu ārpus valsts
un darījuši Saldus novadu
par īpašo vietu, kuru mēs
mīlam un kurā dzīvojam!
Lai svinīgajā pasākumā
varētu izteikt atzinību
Saldus novadniekiem par

to ieguldījumu novada
attīstībā un novada vārda
popularizēšanā, aicinām
līdz 2018. gada 20. oktobrim izvirzīt pretendentus
apbalvojuma “Saldus novada domes Goda raksts”
saņemšanai. Apbalvojums
tiek piešķirts ar domes
lēmumu saskaņā ar Nolikumu par Saldus novada
domes
apbalvojumiem
(nolikuma teksts pieejams
mājaslapā www.saldus.lv).
Pamatotus pieteikumus
var iesniegt Striķu ielā 3,
Saldū vai iesūtīt uz e-pasta
adresi: dome@saldus.lv.
Jautājumu gadījumā zva
nīt 63807272, 25479808.
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Turpinājums no 1.lpp.
Arī šis pasākums bija kupli apmeklēts – jau no plkst.
17.00 Saldus tirgus stāvlaukumā pulcējās ļaudis, lai vakara
vadītāja Māra Oltes kompānijā izbaudītu lielisku ēdienu,
zināmu mūziķu uzstāšanos un svētku atmosfēru. Saldus
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups teica lielu paldies uzņēmējiem un iedzīvotājiem par aktīvo
dalību garākajā festivāla, kurš notika visas nedēļas garumā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks aicināja klātesošos nesatraukties par figūru un baudīt Saldus rudens garšas. Vakara gaitā uz skatuves kāpa vietējie mākslinieki – grupa
“Tehnikuma Trio”, jaunie un daudzsološie grupas “Sudden
Lights” puiši, vakara skaļākie izpildītāji – grupa “Dzelzs
vilks”, un, protams, lieliskie balles mūziķi – grupa “Dakota”. Par spīti nakts vēsumam, dejot gribētāju netrūka līdz
pat balles pēdējai dejai plkst. 1.00.

2018. GADA OKTOBRIS
Gan lieli, gan mazi pasākuma apmeklētāji novērtēja
jautrās atrakcijas un radošās darbnīcas, kā arī ar lielu
prieku aplūkoja un iekāpa SIA “DOJUS Latvija” traktoros.
Ēdiena gatavošanas entuziasti ar interesi nolūkojās pavāra
Žaņa-Raivo Behmaņa grilēšanas demonstrējumos. Ikviens
varēja lūkot, kā uz grila tiek pagatavota kvalitatīva liellopa
gaļa, kas nākusi no vietējā uzņēmuma SIA “Brūzilas AV”.
P/a “Saldus TIKS centrs” pateicas visiem “Rudens
garšu” akcijā iesaistītajiem ēdināšanas uzņēmumiem, JIC
“Šķūnis” brīvprātīgajiem, SIA “Saldus tirgus”, Kurzemes
Radio, Saldus radio un pārējiem Saldus garšu festivāla
atbalstītājiem, kā arī Saldus garšu festivāla apmeklētājiem!
Tiekamies nākamgad!
Sintija Pileniece, Saldus TIKS centra tūrisma speciāliste

Mazie Saldus novadnieki saņem sudraba piemiņas karotīti
jo bērni izaug ātri un atstāj vecāku
mājas. Raivis Zīrups pasniedza dāvanu
– sudraba piemiņas karotīti ar novada
simboliku un nofotografējās ar katru
ģimeni. Ir prieks, ka šis pasākums ir
kļuvis par īstiem ģimenes svētkiem.
Ar kādu atbildību pēc dāvanas līdzi
nāk lielākie brāļi un māsas! Cik daudz
mīlestības un prieka ir vecvecāku acīs!
Tikai mazais gaviļnieks šo pasākumu,
visticamāk, neatcerēsies. Par to viņam
reiz izstāstīs ģimene. Izstāstīs par labajiem novēlējumiem, par jestrajām
dziesmām, ko dziedāja Saldus BJC
vokālais
ansamblis
“Notiņas”,
skolotājas Olitas Kleinbergas vadībā.
Ir prieks par katru mazo bērnu, kas
ienāk mūsu novada ģimenēs. Un vēlam,
lai ģimenēs būtu saskaņa, miers un
mīlestība. Lai visiem stipra veselība.
Lūgums vecākiem, kuri nepiedalījās
pasākumā, saņemt piemiņas dāvanu
Dzimtsarakstu nodaļā. Paies laiks,
Jūsu mazais bērns izaugs. Glabājiet
šo dāvanu kā simbolu, ka Jūsu
Ģimenes sveic Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups
27. septembrī 59 mazie SalSaldus novada domes priekš bērna “saknes” ir Saldus novads.
dus
novadnieki
tika
aicināti sēdētāja vietnieks Raivis Zīrups
Silvija Jakševica,
saņemt sudraba piemiņas karotīti. vēlēja ģimenēm pēc iespējas vairāk
laika pavadīt kopā ar saviem bērniem,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Zinību dienā tiek atklāta jauna skola – Kalnsētas speciālā
internātpamatskola
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts ir
gandarīts par paveikto darbu un jūtas lepns, ka Zinību
dienā durvis ver jaundibinātā skola, kas piedāvā īpašajiem
bērniem speciālas izglītības programmas no pašas pirmsskolas līdz pat aroda iegūšanai. Sadarbībā ar Saldus Tehnikumu jauniešiem būs iespēja apgūt divas profesionālās
programmas.

1. septembrī Saldus novadā Zinību diena bija ļoti
īpaša, jo ar pirmo skolas zvanu tika atklāta jauna skola–
Kalnsētas speciālā internātpamatskola, kurā mācības
uzsāka 193 skolēni.

Domes vadītājs sacīja lielu paldies skolas direktorei
Vinetai Voverei par ieguldīto darbu, lai šāda skola būtu mūsu
novadā, kā arī vēlēja skolas vadībai sasniegt nākamo mērķi
un kļūt par attīstības centru. Skolēniem un skolotājiem M.
Zusts vēlēja zināšanām bagātu jauno mācību gadu.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Universitāti
tu izstrāde, konferenču un semināru
organizēšana, kā arī piedalīšanās
abpusēji organizētajos semināros
un konferencēs, mūžizglītības kursu
īstenošana mērķauditorijām, kā arī
studējošo kvalifikācijas, bakalaura un
maģistra darbu tematu virzienu izstrāde
saskaņā ar novada attīstības programmu un esošajām vajadzībām novadā.

4.
oktobrī
Saldus
novada
pašvaldībā ar domes vadību un
Izglītības pārvaldes speciālistiem
tikās
Latvijas
Universitātes
pārstāvji
–
rektors
Indriķis
Muižnieks, Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un Kuldīgas
filiāles direktore Ruta Karloviča.
Saldus
novada
domes
priekšsēdētājs Māris Zusts un Latvijas Universitātes rektors Indriķis

Domes vadītājs Māris Zusts
pateicās universitātes pārstāvjiem
par līdzšinējo sadarbību un uzsvēra,
ka,
noslēdzot
šo
sadarbības
līgumu, ieguvēji būs visi novada
iedzīvotāji, izmantojot plašās Latvijas
Universitātes piedāvātās iespējas. M.
Zusts ir pārliecinātas, ka šī sadarbība
Muižnieks parakstīja sadarbības pievienoto vērtību nesīs abām pusēm.
līgumu novada iedzīvotāju izglītības
Latvijas Universitātes Kuldīgas
līmeņa paaugstināšanai, mūžizglītības filiāles direktore Ruta Karloviča
koncepcijas īstenošanai un novada uzsvēra, ka Saldus novadā ir
ekonomikas straujākai attīstībai. ļoti zinātkāri un mācīties griboši
Sadarbības
līguma
ietvaros cilvēki, kā arī apstiprināja, ka Salparedzēta studējošo nodrošināšana dus ir ļoti enerģisks novads, kas
ar prakses iespējām pašvaldības domā par kopējo novada attīstību.
iestādēs un uzņēmumos, sadarbība
bibliotēku izmantošanā un bibliotēku
Zane Šteina,
fonda paplašināšanā, kopīga projeksabiedrisko attiecību speciāliste
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Īpašie laulību datumi
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā
2019. gadā – 14. februāris un 1. jūnijs
Laulāties vai dzīvot kopā tāpat – mūžīgais jautājums,
uz kuru katram būs sava atbilde. Un katram ir sava attieksme pret laulību. Protams, var slēgt dažādus līgumus
pie notāriem, var vienoties tāpat, bet nekas nevar aizstāt
ar likumu nostiprinātas attiecības, kurās pāris stājas ne
tikai mantisku interešu vadīts. Laulība ir kaut kas daudz
vairāk, tā ir apliecinājums, ka esam gatavi atbildībai,
rūpēm par otru, esam gatavi turpinājumam – bērniem.
Saldus novada pašvaldība aicina pārus, īpaši tos, kuri jau
ir kļuvuši par vecākiem, izvēlēties kādu no piedāvātajiem
datumiem un attiecības noformēt likumā noteiktā kārtībā.
Abos datumos pašvaldība dāvina svinīgo laulību cere
moniju. Tātad jāmaksā vien valsts noteiktā nodeva 14,00
eiro.
14. februāris – visu mīlētāju diena. Varbūt tieši šī die
na varētu būt Jūsu kāzu diena? Ja abi dzīvesvietu esat
deklarējuši Saldus novada pašvaldības teritorijā (Saldus
pilsētā un jebkurā no Saldus novada pagastiem), gaidīsim
Jūs Dzimtsarakstu nodaļā līdz 13. janvārim, lai uzrakstītu
laulību pieteikuma iesniegumu un vienotos par Jūsu
vēlmēm.
Ja jūsu ģimenē jau aug viens vai vairāk kopīgu bērnu
un vismaz viena no vecākiem, kā arī bērna dzīvesvieta
ir deklarēta Saldus novada teritorijā, aicinām laulību
reģistrēt 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā. Pēc laulības noslēgšanas bērna dzimšanas apliecībā
ir iespēja (tas nav obligāti) mainīt mātes uzvārdu, ja māte
pēc laulības noslēgšanas būs izvēlējusies vīra uzvārdu.
Ceremonijas, kurās laulībā stājas bērna vecāki, vienmēr
ir ļoti aizkustinošas. Bērniem ir svarīgs šis notikums,

Stipro ģimeņu atpūtas
vakars – 1. decembrī
Pasaulē nav nekā vērtīgāka par ģimeni. Par vietu, kur
Tevi gaida, tiklīdz esi izgājis pa durvīm. Par vietu, kur Tevi
sapratīs arī tad, kad veiksmei nav bijusi īstā diena. Un tā
ir liela bagātība – saglabāt mīlestību, cieņu un atbildību
cauri gadiem, cauri saulainām un lietus dienām. Ir laiks
gatavoties sirsnīgākajam gada pasākumam – stipro
ģimeņu atpūtas vakaram.
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa laipni aicina
ģimenes uz ikgadējo atpūtas pasākumu Saldus bērnu
un jaunatnes centrā. Īpaši gaidīsim ģimenes, kuras vēlas
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bieži bērni ir tie, kas ieved savus vecākus zālē, pasniedz
laulības gredzenus. Dažreiz tie ir jau pieauguši un kļūst
par lieciniekiem laulību reģistrācijas brīdī. Pieteikties
laulībām 1. jūnijā varēs no 2018. gada 30. novembra līdz
2019. gada 31. maijam.
Iesniegumu laulībām varat iesniegt klātienē Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā, Saldū, Avotu ielā 12, līdzi
ņemot personu apliecinošus dokumentus (Pasi vai Personas apliecību) vai elektroniski:
1. Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par
laulības noslēgšanu.
Iesnieguma veidlapa pieejama Ministru kabineta 2013.
gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par
civilstāvokļa aktu reģistriem”. Aizpildāmas visas iesnie
guma ailes (izņemot aili par tautību – to var nenorādīt).
Dokumenta rekvizītu “Līgavaiņa paraksts” un “Līgavas
paraksts” neaizpilda.
2. Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu
laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.
3. Parakstīto iesniegumu nosūta uz dzimtsarakstu
nodaļas elektronisko adresi dzimtsaraksti@saldus.lv.
4. Par tālāko vienosimies.
Izmantojiet pašvaldības doto iespēju, dāvanu - svinīgu
laulības ceremoniju bez maksas.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
atzīmēt kādu laulības dzīves jubileju kopā ar saviem viesiem. Tradicionāli apsveikumus saņems laulātie, kas kopā
nodzīvojuši 10, 15, 20 u.t.t. gadus. Bet, nav jau svarīgi,
cik gadu laulībā nodzīvots, galvenais – būsim kopā un
svinēsim svētkus ģimenei. Šogad 1. decembrī. Kā vienmēr,
pie pašu klātiem galdiņiem, kopā ar radiem, draugiem un
labā noskaņojumā.
Pieteikties uz pasākumu lūdzam Dzimtsarakstu nodaļā
līdz 9. novembrim. Vietu skaits BJC zālē ir ierobežots,
tāpēc aicinu pieteikties uz pasākumu laicīgi! Informācija
par pasākumu Dzimtsarakstu nodaļā.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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PAGASTU AKTUALITĀTĒS SARUNA AR PAMPĀĻU PAGASTA
PĀRVALDES VADĪTĀJU

Šogad Pampāļu pamatskolai apritēja 140 gadu, un tāpēc
28. aprīlī norisinājās jubilejas koncerts un absolventu
salidojums. Pateicoties direktores rūpēm un absolventu
atbalstam, tika izremontēta viena klases telpa un pirmā
stāva gaitenis.
Kādi ir izaicinājumi turpmāk?

Pirmais, kas ienāk prātā, izdzirdot vārdu “Pampāļi”,
ir lauksaimniecība, keramika un skola. Taču, iztaujājot
Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju Gintu Homani,
atklājas vēl daudz kas cits, ar ko lepojas pampāļnieki.
Kas ir trīs atslēgas vārdi/vārdu savienojumi, kas,
Jūsuprāt, raksturo Pampāļu pagastu?
SIA “Pampāļi”, laba komanda, apsaimniekota teritorija.
Ar ko var lepoties Pampāļu pagasta iedzīvotāji?
Pirmkārt, tas ir uzņēmums SIA “Pampāļi”, kas ir kā
pagasta mugurkauls, nodrošinot darba vietas, stabilitāti,
zemu bezdarba līmeni. Uzņēmums ir sociāli atbildīgs,
piemēram, šogad pirmklasniekiem uzdāvināja skolas gaitu
uzsākšanai nepieciešamu inventāru, tai skaitā penāļus.
Otrkārt, pagasta kopējā labklājība ir virs vidējā, savukārt
kā trešo var minēt labo sadarbību ar mazajiem uzņēmējiem
un aktīviem iedzīvotājiem, ar kuriem ir veiksmīgs
savstarpējais dialogs un atbalsts.
Pārvaldes vadītājs lepojas ar saviem darbiniekiem ne tikai pārvaldē, bet arī skolā, un sauc tos par komandu. Īpaši
šoreiz gribas izcelt piecus vīrus, uz kuru pleciem ir saga
tavot malku, kas būs nepieciešama Pampāļu centra māju
apsildei. Vīru uzdevums ir sazāģēt un sakraut visu apkures
sezonai nepieciešamo malku, kas nebūt nav maz – tie ir
1700 m3!
Kas bija spilgtākais notikums līdz šim šogad?

Saldus mākslinieces piedalījās
starptautiskajā mākslinieku
plenērā Krievijā
No 2. līdz 9. septembrim divas Saldus mākslinieces,
Gunta Kraulere un Sandra Leitholde, piedalījās Saldus novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Sergijev
Posad, Krievijā, organizētajā II atklātajā starptautiskajā
mākslinieku plenērā.

Kādi izaicinājumi – jāstrādā! Pašvaldības īpašumā ir
vairāki brīvi dzīvokļi, kurus ir mērķis pārdot. Nesaraujami saistīts ar dzīvokļu pārdošanu ir izaicinājums piesaistīt
cilvēkus, kas vēlētos dzīvot Pampāļos.
Kas ir aktuālais darbs šobrīd: pie kā tagad tiek strādāts?
Tuvojoties apkures sezonai, tā ir bērnu dārza apkures
sistēmas modernizācija – automatizētas apkures sistēmas
izveide.
Otrs aktuālais darbs, protams, ir Valsts Ceļu atbildībā
esošā ceļa posma asfalta seguma likšana. Ceļš, kas savienos
pagastu ar novada centru, pēc pagasta pārvaldes vadītāja
teiktā varētu būt svarīgs punkts pagasta attīstībā.
Un, protams, neizpaliek mazie, iedzīvotājiem neredzamie ikdienas darbiņi.
Ar ko šis gads atšķiras no citiem?
Pagasta budžetā pēc ilgāka pārtraukuma ir piešķirti
finanšu līdzekļi attīstībai. Šie līdzekļi tika izmantoti
kultūras nama tualetes un PII “Pumpuriņš” fizkultūras
zāles remontam. Ir atjaunināts amatiermākslas kolektīvu
inventārs (tika iegādātas jaunas klavieres).
Pagājušajā gadā tika nomainīts viens no diviem Pampāļu
centra katlu mājas apkures katliem, kas bija nokalpojis
savu mūžu. Tika uzstādīti jauni apkures katli un pilnveidota apkures sistēma Pampāļu pamatskolā.
Attīstība notiek. Gribētos vairāk finanšu līdzekļus, taču
jāatzīst, ka ierobežoti naudas resursi māca domāt racionāli
un ekonomiski izmantot pieejamos resursus.
Linda Medne, kultūras projektu vadītāja
Plenērs notika projekta “Art – Diplomātija” ietvaros, un tajā piedalījās mākslinieki no Krievijas, Latvijas,
Armēnijas, Itālijas, Baltkrievijas, un Abhāzijas. Darbs
plenērā noritēja ļoti draudzīgā un radošā gaisotnē. 7.
septembrī mākslas galerijā “ArtBaza” notika plenērā radīto
gleznu izstādes atklāšana. Projekta noslēgumā tiks izdots
Sergijev Posadas sadraudzības pašvaldības mākslinieku
darbu katalogs.
Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība
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Saldus piedalījās 10. Šilutes zivju zupas vārīšanas čempionātā
Zupas tika vērtētas divās kategorijās – tradicionālā
zivju zupa, kas sastāv tikai no kartupeļiem, zaļumiem un
zivīm, un pārējās zivju zupas ar dažādām sastāvdaļām.

Ik gadu Saldus novada sadraudzības pilsētā Šilutē
(Lietuva) notiek zivju zupas vārīšanas čempionāts. Šogad,
8. septembrī, 10. čempionātā Saldus komandu pārstāvēja
Vadakstes pagasta pārvaldes kolektīvs, kurš vārīja zivju
soļankas zupu, kas sastāvēja no skumbrijas, kartupeļiem,
burkāniem, sīpoliem, kausētā siera, olīvām un zaļumiem.

Čempionātā zupu vārīja 57 komandas, tostarp sešas
ārzemju komandas: divas no Polijas, divas no Krievijas, viena no Vācijas un viena no Latvijas – Saldus.
Kopumā svētku pasākuma apmeklētājiem degustācijai
piedāvāti 3 850 litri jeb gandrīz 4 tonnas dažādas zivju
zupas. Uzvarētāji šogad bija mūsu netālie Lietuvas
kaimiņi Mažeiķu komanda ar šefpavāru Romo Pacevicius. Mažeiķu komanda saņēma arī patiešām iespaidīgu
balvu – 30kg smagu kūpinātu Piejūras reģiona samu.
Šilutes pašvaldības mērs Vitauts Laurinaitis labākās
zivju zupas pagatavošanas meistaram pasniedza dāvanu–
gredzenu. Gredzenu var saņemt tikai vienu reizi mūžā.
Evija Mame, Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja

izstāde “Stāstu sega Latvijai”
– muzejs un pētniecības centrs” biroja vadītāja un
stāstu segas idejas autore Marianna Auliciema.

17. septembra vakarā Saldus Mūzikas un Mākslas
skolā tika atklāta izstāde “Stāstu sega Latvijai”.

Projekts devis iespēju latviešiem ārzemēs visās paaudzēs
aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē neatkarīgi no viņu
dzīvesvietas, vecuma un valodas spējām, ieguldot kopīgā
rokdarbā gan savas domas par Latviju, gan arī darbu.
“Stāstu segas” gabaliņi uz Latviju atceļojuši no ASV – 564,
Eiropas – 188, Kanādas – 183, Austrālijas – 117, Āfrikas–
12, un pat Āzijas valstīm – 8. Izstādē ikviens skatītājs var
arī palielināt bildes un labāk apskatīt katru “Stāstu segas” kvadrātiņu multimediālā risinājumā, jo darinātāju
pierakstītie stāsti un laba vēlējumi Latvijai dzimšanas
dienā ir digitalizēti un apskatāmi līdz ar “Stāstu segu”.

Izstādes atklāšanā piedalījās arī “Latvieši pasaulē

P/a “Saldus TIKS centrs“

Biedrība Kapelleru nams ar nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds”
atbalstu realizē projektu “Plaukstas lieluma Saldus”.
Biedrība Kapelleru nams ar
nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds”
atbalstu realizē projektu “Plaukstas
lieluma Saldus”.
Tā mērķis – ar IT tehnoloģiju palīdzību izglītot bērnus
un jauniešus par Saldus pilsētas vēsturi, nozīmīgākajām
kultūras un vēstures personībām, mūsdienu aktualitātēm
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pilsētā, tādējādi veidojot viņos vērtību izpratni, apziņu un
stiprinot viņu piederības sajūtu savam novadam un valstij.
Kā mūsdienās pievērst publikas uzmanību vēsturei,
kultūras vērtībām? Ar tehnoloģijām, ar bagātīgu vizuālo
materiālu, ar spēles prieku. Tāpēc, sadarbojoties gidei Līgai
Šaulei un Kurzemes Jauno programmētāju skolas audzēknim
Nikam Derumam, ir tapusi lietotne Saldus iepazīšanai.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Tā paredzēta 6.-12. klašu skolēniem kā komandas spēle,
taču to izmantot aicināts ikviens interesents.
Spēles gaitā jāapmeklē 14 objekti Saldus centrā,
planšetdatorā izpildot 18 uzdevumus. Veidojot uzdevumus,
ņemti vērā visi 8 izziņas veidi (muzikālais, matemātiskais,
valodnieciskais u.c.), tāpēc spēle sagādā prieku ikvienam
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tās dalībniekam. Spēles noslēgums notiek Kapelleru namā.
Visi spēles dalībnieki kopā noskaidro pareizās atbildes un
saņem mazu, noderīgu balviņu.
Sīkāka informācija un pieteikšanās – 29443117.
Līga Šaule, Biedrība Kapelleru nams

Notika kārtējā Saldus novada domes sēde
25. septembrī notika Saldus novada domes sēde, kurā tika izskatīti
39 lēmumu projekti. Visi lēmumu
projekti tika pieņemti.
Tika veikti tehniski grozījumi
pašvaldības noteikumos, saistītos
ar valsts mērķdotācijas sadali un
darba organizāciju Saldus novada
pašvaldības
izglītības
iestādēs,
kā arī papildināts Saldus novada
pašvaldības interešu izglītības prog
rammu
mērķdotācijas
sadales
kārtības nolikums, paredzot, ka
2018./2019. mācību gadā izglītības
iestādēs neapgūtā interešu izglītības
mērķdotācijas finansējuma daļa tiks
pārdalīta Saldus Bērnu un jaunatnes
centram interešu izglītības programmu realizācijai.
Domes deputāti veica grozījumus
Saldus novada domes pedagoģiski
medicīniskās
komisijas sastāvā,
aizvietojot psihologu ar speciālo
pedagogu-logopēdu, kā arī Saldus sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības
komisijas
sastāvā
aizstājot vienu Zemessardzes 45.
nodrošinājuma bataljona komandieri
ar citu.
Sakarā ar to, ka pašvaldība vairs ne
veic pasažieru komercpārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu,
tika grozīts Saldus novada domes
pastāvīgās komisijas nosaukums no
“Transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu
licencēšanas
komisija” uz “Transporta kustības
drošības komisija”, kā arī izmainīts
norādītās komisijas nolikums, no tā
teksta svītrojot vārdus un darbības,

saistītas
ar
komercpārvadājumu
licencēšanu, kā arī izdarot tajā tehnis
kus grozījumus.
Lai atspoguļotu precīzu informāciju
sakarā ar veiktajiem grozījumiem
domes lēmumos, tika grozīts un
papildināts Saldus novada pašvaldības
nolikums.
Tika precizēti saistošie noteikumi
“Par administratīvo atbildību Saldus
novadā”, aizstājot vārdus “zaļā zona”
ar vārdiem “publiskie apstādījumi”
un vārdu “sabiedriskās” ar vārdu
“publiskās”.
Pamatojoties uz Oficiālo publikāciju
un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piekto daļu, tika atcelti divi domes lēmumi, jo tie bija
zaudējuši spēku automātiski ar
saistošo noteikumu “Par pasažieru
komercpārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanu” un “Par
maksimālajiem vieglo taksometru
pārvadājumu tarifiem Saldus novadā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ar domes lēmumu Saldus novada
pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja
Ginta Andersone tika pilnvarota
būt par Saldus novada pašvaldības
pārstāvi biedrībā “Saldus rajona
attīstības biedrība”.
Tika pieņemts lēmums par īres tiesību
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu,
īrnieka noteikšanu un īres līguma
slēgšanu.
Nolemts par četru pašvaldības
dzīvokļu
īpašumu
atsavināšanu
publiskā izsolē, par trīs pašvaldības
nekustamo īpašumu atsavināšanu,
par vienu pašvaldības kustamās man-

tas nodošanu metāllūžņos, par vie
nu pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, veicot maiņas darījumu,
par vienu īres tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu, īrnieka noteikšanu
un īres līguma slēgšanu, par septiņu
pašvaldības nekustamo īpašumu
atsavināšanu, pircēja un pirkuma
cenas noteikšanu, pirkuma līguma
slēgšanu/nomaksas pirkuma līguma
slēgšanu/pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku slēgšanu, kā arī par
nomaksas pirkuma līguma atcēlēja
līguma slēgšanu.
Pieņemti divi lēmumi par ceļa
servitūta nodibināšanu pašvaldībai
piekritīgajās zemes vienībās un viens
lēmums par statusa “zemes starpgabals” noteikšanu.
SIA “Saldus siltums” bezatlīdzības
lietošanā (patapinājumā) siltum
apgādes sistēmas pārbūvei un
siltumenerģijas
pakalpojumu
sniegšanai tika nodotas telpas trīs
pašvaldības iestādēs – Saldus pagasta Sporta namā, Nīgrandes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē
“Straumīte” un Pampāļu pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē.
Piešķirts līdzfinansējums organi
zāciju projektiem no Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda:
• 300,00 eiro apmērā biedrības “Saldus sadraudzīgā biedrība” projekta
“Mēs – Saldus novada bērniem”
realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības “Saldus sadraudzīgā biedrība” projekta
“Atbalsts Saldus novada bērniem”
realizācijai;

7

SALDUS NOVADA VĒSTIS
• 299,32 eiro apmērā biedrības “Harmonija Sātiņos” projekta “Esi radošs
un inovatīvs!” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā draudzes
“Priedulas – Vadakstes evaņģēliski
luteriskā draudze” projekta “Reiz
Ziemassvētkos!” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Jaunlutriņu attīstības biedrība”
projekta “Izrādes “Septiņi vakari”
iestudējums par godu Latvijas valsts
simtgadei” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Pīlādžoga”
projekta
“Mazais
Lāčplēsis” realizācijai.
Noteica nomas maksu Kursīšu
pamatskolas virtuves telpām ar
palīgtelpām, katlu mājai Namiķu
ciematā Lutriņu pagastā un Lutriņu
pagasta pārvaldes siltumtrasei.
Noteica
siltumenerģijas
tarifu
2018./2019. gada apkures sezonai SIA
“Saldus siltums” apsaimniekojamajās
Pampāļu pagasta, Saldus pagasta un
Nīgrandes pagasta pārvalžu katlu
mājās 60.10 EUR/Mwh apmērā (bez
PVN).
Sakarā ar nepieciešamību precizēt
datus SIA “Saldus komunālserviss”
projekta pieteikumā, tika veikti
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grozījumi Saldus novada domes
2016. gada 27. oktobra lēmumā “Par
ūdenssaimniecības projektu “Saldus ūdenssaimniecības attīstības III
kārta””.
No SIA “LibraPlast” pieņemts
dāvinājums 4808,00 eiro apmērā
ar mērķi atbalstīt norvēģu valodas apgūšanu Druvas vidusskolā
2018./19. mācību gadā un skolēnu
grupas mācību braucienu uz Oslo.
Tika apstiprināti grozījumi Saldus novada pašvaldības 2018. gada
budžetā.

Ārkārtas domes
sēdē tika lemts par
valsts budžeta
mērķdotāciju
sadali
Saldus novada domes 4. oktobra
ārkārtas domes sēdē tika pieņemti 5
lēmumi.
Deputāti lēma par valsts budžeta
mērķdotācijas sadali Saldus novada
izglītības iestādēm un par Saldus novada izglītības iestāžu vadītāju algu
likmēm laika posmā no 2018. gada

1. septembra līdz 2018. gada 30. novembrim. Šobrīd valsts piešķīrusi
mērķdotāciju līdz decembrim, par
decembra mēneša finansējumu dome
lems pēc attiecīga Ministru kabineta
rīkojuma pieņemšanas.
Noteica kārtību piemaksu noteik
šanai pedagogiem par profesionālās
darbības kvalitātes pakāpēm no Saldus novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem 2018./2019. mācību gadā.
Atbalstīja Striķu sākumskolas dalību
atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Domā globāli, dari
lokāli!”, kura ietvaros paredzēts pilnveidot skolas pedagogu profesionālās
kompetences, izstrādājot inovatīvu
un integrētu metodisko un praktisko
materiālu mācību darba pilnveidei, kā
arī popularizēt starptautisko pieredzi
un metodiku Latvijas pedagogiem un
audzēkņu vecākiem.
Precizēja Saldus novada domes
saistošos noteikumos “Par braukšanas
maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību
izglītojamajiem Saldus novadā”, kuri
stāsies spēkā nākošajā dienā pēc to
publicēšanas Saldus novada domes
bezmaksas izdevumā.

Paziņojums par pakalpojuma sniedzēja maiņu Zvārdes pagastā
Saldus novada pašvaldības
Zvārdes pagasta
pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada
domes lēmumu, ar šā gada 31.oktobri izbeidz sniegt
pakalpojumu dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas
ūdeņu savākšanā Jūsu īpašumam.
Līdz ar to tiek izbeigts starp mums noslēgtais līgums
par iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanu. Paldies par
līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus par ūdens un
kanalizācijas patēriņu līdz 31.10.2018. veikt Zvārdes
pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitīt Zvārdes pagasta
pārvaldes kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu,
droši zvaniet vai rakstiet mums.
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Imants Džulis, Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs
Tel. 26417638, imants.dzulis@saldus.lv

SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka 17.04.2018.
ar Saldus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr.
315 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu Saldus novada pagastos.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu
Zvārdes pagasta teritorijā (dzeramā ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšanu, attīrīšanu) uzsāksim ar 2018.
gada 1. novembri.
Pakalpojumu Zvārdes pagastā sniegsim par Saldus
novada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras
ir tādas pašas kā līdz šim iekasētās Zvārdes pagasta
pārvaldē par pakalpojumiem Striķos:
• dzeramā ūdens piegāde 1,00 eiro/m3 t.sk. PVN (0.83
eiro/m3 bez PVN).;
• kanalizācijas izmaksas 0,80 eiro/m3 t.sk. PVN (0,66
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eiro/m3 bez PVN).
Sagatavošanās periodā:
• slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem
(daudzdzīvokļu mājā slēgsim tikai vienu līgumu – ar
mājas pilnvaroto personu vai biedrību);
• uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada tiem
lietotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāji;
• apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un kanalizācijas
trasēm, būvēm un iekārtām;
• apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus oktobra
nogalē vai novembra sākumā, lai uzņemtu rādījumus, ar
kādiem pārņemam pakalpojuma sniegšanu.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas
lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” iesnie
guma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem, kuri veiks
skaitītāja uzstādīšanu/nomaiņu, atstājot to Zvārdes pagasta
pārvaldes kasē, SIA “Saldus komunālserviss” abonentu
daļā Mazajā ielā 6, Saldū, vai atsūtot uz e-pastu komunalserviss@saldus.lv nofotografētā vai ieskanētā veidā, lai

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
Par kārtību, kādā tiek piešķirts
tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs
saskaņo ar Saldus novada pašvaldību
tirgus noteikumus
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 24. maija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 27.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018. gada 23. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr. 12,
54.§).
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12.
maija noteikumu Nr. 440 ”Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8.1 un 9. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldības (turpmāk
– pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek saskaņota
jauna tirgus izveidošana, tiek piešķirts, atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus
noteikumus.
2.
Noteikumos lietotie termini – tirgus, tirgus
pārvaldītājs, tirgus plāns – ir interpretējami, kā arī
tirdzniecības organizēšana tirgū ir veicama saskaņā ar
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raitāk ritētu līgumu slēgšana.
Līgumu slēgšana Mazajā ielā 6, Saldū, notiks no
01.10.2018. līdz 31.10.2018. darba dienās no 8.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00 abonentu daļā (kontakttelefoni
27088306, 63807453) un Zvārdes pagasta pārvaldes telpās
22.10.2018. no plkst. 15.00 līdz 18.00.
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 01.11.2018. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma līgums.
Jautājumu gadījumā zvanīt SIA “Saldus komunālserviss“
ražošanas direktoram Pēterim Dubram, tel. 29713718.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jānis Blūms,
SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs
Ministru kabineta noteikumiem par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību.
3. Tirgus statuss tiek piešķirts un atcelts ar Saldus novada domes lēmumu.
II. Jauna tirgus izveidošana un tirgus statusa
piešķiršana
4. Lai saskaņotu jauna tirgus izveidošanas lietderību,
noteiktu tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas,
tirgus statusa piešķiršanai, komersants (turpmāk arī – tirgus veidotājs) pašvaldības pakalpojumu centrā iesniedz,
vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@saldus.lv nosūta
iesniegumu, kurā lūdz piešķirt tirgus statusu un norāda
komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja
reģistrācijas kodu (ja iesniegumu iesniedz saimniecisko
darbību reģistrējusi fiziska persona), kā arī norāda plānoto
tirgus darbības vietu (adresi), papildus iesniegumam
pievienojot:
4.1. tirgus projektu ar situācijas plāna (situācijā ja
ir paredzēta jauna būvniecība) atbilstoši mērogam
iezīmētām plānotā tirgus teritorijas robežām (mērogā
no 1:500 līdz 1:2000), kurā norādītas tirdzniecības vietas un autostāvvietas, transporta un gājēju kustības
shēmas (tai skaitā pieslēgumi ielām un ceļiem), pievienojot tirdzniecības vietu dizaina un vizuālā noformējuma
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risinājumu vides kontekstā (vizualizāciju, tai skaitā grafiskas norādes, izkārtnes un reklāmas objekti);
4.2. tirgus izveides un darbības koncepciju, kas ietver
arī informāciju par realizējamām preču grupām, plānoto
nodarbināto personu skaitu un to amatiem;
4.3. plānotās tirgus darbības vietas īpašuma vai lietošanas
tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
4.4. rakstisku saskaņojumu ar nekustamā īpašuma
īpašnieku, ja iesniedzējas nav nekustamā īpašuma
īpašnieks.
5. Noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajā tirgus projektā
jāparedz šādas prasības:
5.1. visai teritorijai, kurā tiek organizēta tirdzniecība, ir
jābūt klātai ar cieto segumu;
5.2. tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm jāiekārto
stacionāri galdi un noteiktas vietas tirdzniecībai no transporta līdzekļiem vai tirdzniecības teltīm;
5.3. tirgū jāiekārto slēgti stacionāri tirdzniecības objekti, kuros radīti priekšnosacījumi sanitāri higiēnisko normu
ievērošanai, pārtikas preču uzglabāšanai un realizācijai.
6. Saņemot noteikumu 4.punktā minētos dokumentus,
Saldus novada dome tos izvērtē, uzklausa sabiedrības
viedokli par jauna tirgus izveidošanu noteiktajā teritorijā
(rīkojot aptauju) un pieņem lēmumu par jauna tirgus
izveidošanas lietderību un tirgus statusa piešķiršanu, nosakot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, vai
atteikumu piešķirt tirgus statusu konkrētajai teritorijai.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2018.
gada 28. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§))

III. Tirgus statusa atcelšana
7. Saldus novada dome ar lēmumu ir tiesīga atcelt tirgus
statusu šādos gadījumos:
7.1. saņemts tirgus pārvaldītāja iesniegums par tirgus
statusa atcelšanu;
7.2. izbeigta tirgus darbība;
7.3. tirgus pārvaldītājs, iesniedzot noteikumu 4. punktā
minētos dokumentus, sniedzis nepatiesas ziņas;
7.4. saņemts teritorijas, kurai piešķirts tirgus statuss,
īpašnieka iesniegums par tirgus statusa atcelšanu;
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7.5. netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, tai skaitā
tirgus pārvaldītājs ir veicis izmaiņas tirgus noteikumos,
nesaskaņojot tās ar pašvaldību, kā arī netiek novērsti
uzraudzības un kontroles institūciju dotie norādījumi un
pārkāpumi tirgū;
7.6. tirgus darbība noteiktajā teritorijā nav lietderīga.
8. Lēmumu par tirgus statusa atcelšanu Saldus novada
dome pieņem pēc šo noteikumu 7. punktā minēto apstākļu
konstatēšanas un situācijas, tai skaitā tirgus darbības
lietderības, izvērtēšanas un par to nekavējoties rakstiski
paziņo tirgus pārvaldītājam.
IV. Kārtība, kādā saskaņojami tirgus noteikumi
9. Pēc Saldus novada domes lēmuma pieņemšanas par
tirgus statusa piešķiršanu, pirms tirgus darbības uzsākšanas,
tirgus pārvaldītājs pašvaldības pakalpojumu centrā iesniedz saskaņošanai tirgus noteikumus trijos eksemplāros.
Pašvaldības izpilddirektors izskata un saskaņo iesniegtos
noteikumus, divus noteikumu eksemplārus izsniedzot tirgus pārvaldītajam, vai arī atsaka saskaņot iesniegtos noteikumus, rakstiski sniedzot atzinumu par novēršamajām
nepilnībām.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 9.§))

10. Noteikumu 9.punkta paredzētā kārtība piemērojama
arī tad, ja tirgus pārvaldītājs veicis izmaiņas tirgus noteikumos.
V. Noteikumu izpildes kontrole, administratīvo aktu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
11. Noteikumu izpildes kontroli veic pašvaldības izpilddirektors.
12. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo
aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Saldus novada domē.
13. Saldus novada domes pieņemto lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Īss projekta satura izklāsts

10

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, tiek
piešķirts, atcelts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar pašvaldību tirgus noteikumus.
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Projekta nepieciešamības
pamatojums

Esošajā ekonomiskajā situācijā Saldus novada iedzīvotājiem, kā arī cilvēkiem ar ma
ziem ieņēmumiem, saimnieciskā darba veicējiem ir nepieciešama teritorija, kur varētu
tirgot dažāda veida preces, lauksaimniecības produkciju un iedzīvotāji tās varētu
nopirkt par salīdzinoši lētākām cenām.

Plānotā projektaietekmeuz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs

R. Doniņš

Saldus sveic svētkos sadraudzības pilsētas Francijā un Gruzijā
No 20. līdz 23. septembrim Saldus novada pašvaldības
pārstāvji, domes priekšsēdētāja vietnieka Raivja Zīrupa
vadībā, apmeklēja Saldus sadraudzības pašvaldību
Francijā – Villebon-sur-Yvette (Vilebona pie Ivetes upes),
kur piedalījās pasākumā “Viva Portugal!”.
Svinībās piedalījās liels skaits Vilebonas iedzīvotāju, folkloras dziesmu un deju kopas no Portugāles, kā arī pārstāvji
no Latvijas, Lielbritānijas un Spānijas. Svinīgajā festivāla
atklāšanā apsveikuma runu teica arī Saldus novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups.

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups Vilebonā

Saldus delegācija piedalījās oficiālajā tikšanās Vilebonas mērijā, kur tikās ar mēru un vietniekiem. Tikšanās
laikā notika saruna par līdzšinējo sadarbību un iespēju
paplašināt sadraudzības pasākumus, kā arī saldeniekiem
bija iespēja iepazīt Vilebonu divu stundu garā ekskursijā.
Saldus delegācijai tika izteikts piedāvājums par Saldus
mākslinieku dalību mākslas darbu izstādē 2019. gada
februārī.
Septembra beigās Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts, pašvaldības pārstāvju delegācija un
Nīgrandes pagasta kapela “Spēlmaņi” piedalījās Saldus
sadraudzības pilsētas Tskaltubo (Gruzijā) pilsētas svētkos
“Rudens Tskaltubo”.

Saldus novada pašvaldības delegācija un Nīgrandes pagasta kapela
“Spēlmaņi“ Tskaltubo

Uz svētkiem koncertēt tika aicināta mūsu novada
kapela “Spēlmaņi”, kuri priecēja pilsētas iedzīvotājus
un viesus ar brīnišķīgiem koncertiem. Katra uzstāšanās
beidzās ar vētrainiem aplausiem un lielām ovācijām. Sakām
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lielu paldies kapelai par atsaucību un lielisko muzikālo
skanējumu.
Vizītes laikā delegācija apmeklēja Tskaltubo pašvaldību,
kur tikās ar domes vadību, deputātiem un Ungāru delegācijas
pārstāvjiem. Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris

2018. GADA OKTOBRIS
Zusts svinīgajā pasākumā teica apsveikuma runu un vēlēja,
lai draudzības saites vieno Latviju un Gruziju vēl ilgi, kā
arī pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu un aicināja Gruzijas
draugus pie mums uz nākamajiem novada svētkiem maijā
Saldus novada pašvaldība

Konkursa “Sējējs 2018” laureāti arī no Saldus novada
saņems visi konkursa uzvarētāji. Šo zīmi laureāti varēs
izmantot uz savas produkcijas iepakojuma, reklāmas vai
kādos citos saimniecības vai uzņēmuma popularizēšanas
nolūkos. Zīme būs apliecinājums, ka produkta ražotājs vai
pakalpojuma sniedzējs ir konkursa “Sējējs” laureāts un
kalpos Latvijā ražotās produkcijas popularizēšanai,” teica
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

28. septembrī VEF kultūras pilī norisinājās Zem
kopības ministrijas konkurss “Sējējs 2018”. Laureātus
sveica valsts prezidents un zemkopības ministrs Jānis
Dūklavs.
“Jau 25 gadus Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā
“Sējējs” piedalās visdažādākās nozares pārstāvošie lauksaimnieki. Kopš 1994. gada konkurss ”Sējējs” tiek rīkots
katru gadu, un laureāta gods Latvijas lauku ļaudīm ir
kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem apbalvojumiem. Šajā
jubilejas gadā ir izveidota īpaša “Sējējs” zīme, ko turpmāk

Tikšanās ar iedzīvotājiem
Lutriņu pagastā
Pēc kārtējās domes sēdes, 25. septembrī, Saldus novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs Māris
Zusts, domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups,
pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis, klātesot
arī citiem Saldus novada domes deputātiem, tikās ar
iedzīvotājiem Lutriņu pagasta pamatskolā.
Interesentu skaits bija ļoti liels, Lutriņu pamatskolas zālē
sapulcējas ap 70 iedzīvotajiem.
Tikšanās sākās ar Lutriņu pagasta pārvaldes vadītājas Inetas Ezermales prezentāciju, kurā izsmeļoši tika pastāstīts
par pagastā paveikto šogad un plānoto nākamajā gadā.
Pēc tam ar savu prezentāciju par valsts ceļu attīstību Saldus novadā uzstājās Satiksmes ministrijas pārstāvis Reinis
Uzulnieks.
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Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas
piešķīra septiņās konkursa nominācijās. Laureāta nosaukums nominācijā “Gada lauku saimniecība” tika piešķirts
Saldus novada SIA “Saldus Druva” un tās saimniecei
Maritai Spundiņai.
Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā “Rītdienas
Sējējs – mazpulka dalībnieks”. Tieši tāpēc vēlamies
pavēstīt lieliskas ziņas par Saldus novada Lutriņu mazpulka dalībnieci Agnesi Smiļģi, kura kļuva par laureāti šajā
nominācijā.
Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi
par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem,
bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par priekšzīmīga darba
apliecinājuma zīmi.
Pēc prezentācijām klātesošie uzdeva jautājumus,
būtiskākie no kuriem bija par iespējām uzlabot ceļu
kvalitāti, par izglītības jautājumiem, par sabiedrisko
aktivitāšu atbalstu nākamajā gadā. Atbildot uz jautājumu,
vai pašvaldība izdarījusi visu nepieciešamo, lai Saldus novada veloceliņi tiktu iekļauti valsts veloceliņu attīstības
plānā, Satiksmes ministrijas pārstāvis atbildēja apstiprinoši.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts apliecināja, ka Lutriņu
pamatskola audzēkņu skaits ir pietiekams un, ja to nenoteiks valsts normatīvie akti, pamatskolas reorganizācija
netiek plānota.
Tikšanās beidzās ar iedzīvotāju aplausiem, klātesošie
bija apmierināti ar dzirdēto un turpināja sarunas ar
pašvaldības vadību ari pēc tikšanās slēgšanas. Nākamā
tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 25. oktobrī plkst. 19.00
Ezeres pagastā.
Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība

SALDUS NOVADA VĒSTIS
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Aicinām nelietot uzturā pie Saldus pamatskolas un pie Sātiņu
pamatskolas esošo avotu ūdeni
rezultātus. BIOR izsniegtie analīžu rezultāti liecina, ka
ūdenī atrodams veselībai kaitīgs bioloģisks piesārņojums.
Pamatojoties uz analīžu rezultātiem, Saldus novada
pašvaldība aicina iedzīvotājus uzturā nelietot Skolas ielā
1A, kā arī pie Sātiņu pamatskolas pieejamo avota ūdeni.

Saldus novada pašvaldība informē, ka atkārtoti tika
veiktas analīzes avotiem, kuri atrodas uz pašvaldības
īpašumā esošās zemes Skolas ielā 1A, Saldū un avotam
pie Sātiņu pamatskolas.

BIOR izsniegtie analīžu rezultāti liecina, ka ūdenī atrodamas veselībai kaitīgās zarnu enterokoku un koliformu
baktērijas. Pamatojoties uz šiem analīžu rezultātiem, Saldus novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uzturā nelietot
Skolas ielā 1A, Saldū, kā arī pie Sātiņu pamatskolas pie
ejamo avota ūdeni.
Šo avotu ūdens analīzes atkārtoti tiks veiktas nākamgad
pavasarī.

Avotu ūdenim tika veiktas analīzes, lai noteiktu, vai tās
atbilst dzeramā ūdens kvalitātei.

Edgars Kronbergs,

Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi ūdens analīžu

Saldus novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists

Tuvojas amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu
sumināšanas pasākums “Kristāla Zirgs”
va tiek piešķirta par aktīvu amatiermākslas kolektīva
darbības organizēšanu un veiksmīgiem pasākumiem
amatiermākslas popularizēšanā 2017./2018.gada sezo
nā;

26. oktobrī Saldū notiks Saldus novada
amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu svētku
pasākums “Kristāla Zirgs”, kurā tiks pasniegtas Gada
balvas
par mākslinieciski kvalitatīvu/augstvērtīgu
darbu un veiksmīgiem pasākumiem amatiermākslas
popularizēšanā 2017./2018. gada sezonā.
Aicinām izvirzīt pretendentus balvai “Kristāla Zirgs”
šādās kategorijās:
1. Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu
(balva tiek piešķirta par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu amatiermākslas kolektīvu kustības attīstībā);
2. Par augstu profesionālo ieguldījumu (balva tiek
piešķirta par mākslinieciski kvalitatīvu/augstvērtīgu
ieguldījumu un
jaunradi 2017./2018. gada sezo
nā);
3. Par aktīvu amatiermākslas popularizēšanu (bal-

4. Par tradicionālās amatiermākslas popularizēšanu
(balva tiek piešķirta par kultūras mantojuma un
tradicionālās kultūras popularizēšanu un saglabāšanu
2017./2018.gada sezonā;
5.
Par
amatiermākslas
popularizēšanu
un
sabiedrības aktivizēšanu (balva tiek piešķirta par
aktīvu amatiermākslas kolektīva darbības organizēšanu
un sabiedrības aktivizēšanu pagastā 2017./2018.gada
sezonā);
6. Par ieguldījumu amatiermākslas kolektīvu
darbībā (balva tiek piešķirta koncertmeistariem,
kormeistariem,
vokālajiem
pedagogiem,
repetitoriem, vadītāju asistentiem
par ieguldījumu
amatierkolektīva veiksmīgā darbībā 2017./2018.gada sezo
nā.
Anketa pieejama tīmekļa vietnē: www.saldus.lv. Pretendenta izvirzīšanas pieteikumu nosūtīt uz e-pastu: zaiga.
veja@saldus.lv vai iesniegt personiski p/a “Saldus TIKS
centrs” Saldū, Striķu ielā 2, 3.stāvā līdz 17. oktobrim.
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P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
28.10.
Saldus novada amatierteātru skate.
3.11. – 4.11.
Saldus novada amatierteātru skate.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Muzikāli teatrāla spēle bērniem “Vai
pagaršot?” Biļešu cena 2 EUR. Uz
izrādi aicināts ikviens, kurš vēlas ļauties
iesaistīties, līdzdarboties vai vienkārši
15.10. plkst. 18.00
būt klāt stāstītajos stāstos, kopīgi
mazliet padauzīties un izgaršot priecīgos,
smieklīgos un arī bēdīgos dzīves notikumus.
Franču čellista Vensāna Kurtuā koncertprogramma “West”. Biļešu cena 5
EUR. Biļetes var iegādāties SIA “Biļešu
17.10. plkst. 19.00
paradīze” tirdzniecības vietās (Saldū, p/a
“Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3)
un www.bilesuparadize.lv.
Izrāde “Labākā vecpuišu ballīte”
Biļešu cenas 10 un 12 EUR. Biļetes
var iegādāties SIA “Biļešu paradīze”
25.10. plkst. 18.45
tirdzniecības vietās (Saldū, p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3) un
www.bilesuparadize.lv.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b
26.10. plkst. 15.00

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju svētki
“Kristāla zirgs”.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Spēlfilma “Homo Novus”. Pēc Anšlava
Eglīša romāna motīviem veidota filma,
kas ar smaidu skatās uz kaislībām 30.
gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē.
1.11. plkst. 18.00 Biļetes cena: EUR 3. Biļetes iespējams
iegādāties Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3 vai 40
minūtes pirms kino seansa tā norises
vietā.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Miķeļa Rozentāla gleznu izstāde.
Līdz 21.10.
Izglītojošās nodarbības M. Rozentāla
izstādē par tēmu: žanrs; portrets; sižets
Visu mēnesi
gleznā. Turpinās nodarbība “Ģerboņu
stāsti”. Pieteikšanās pa tālr.29357343.
Dokumentālā filma “Kurts Fridrih14.10. plkst. 13.00
sons”.
Daces Laukmanes punktošanas meis20.10. plkst. 14.00
tarklase, pieteikšanās pa tālr. 26194982.
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Helovīnu masku darbnīca “Lai visi
31.10. plkst. 15.00
“svētie” stāv klāt!” ar Saldus tehnikuma
– 18.00
topošo vizāžistu piedalīšanos.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3

Visu mēnesi

Ceļojošā izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”.
1.10. plkst. 13.00 izstādes atklāšana –
lekcija un dokumentāla filma par izstādes
tapšanas vēsturi.

Visu mēnesi

Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas
darbība. Saldus vēstures un mākslas
muzeja ceļojošā izstāde.

Līdz 26.10.

Izstāde “Mans tautastērps”.
Izstāde “Kur sākas lidojums?”. NovadLīdz 29.12.
nieki Latvijā un pasaulē.
6.10. plkst. 14.00 izstādes atklāšana.
Tematisks pasākums “Vai zinām sava
novada kultūrvēsturi?”. Tikšanās ar
12.10. plkst. 14.00
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu
Kursīti-Pakuli.
Stāsti pilnmēness vakariem. Stāstu va17.10. plkst. 17.00
kars “Sēņotāju stāsti”.
KAPELLERU NAMĀ
19.10. plkst. 19.00 Danču vakars.
20.10., 3.11.
plkst. 11.00

Semināru cikls vecākiem par 0-2 gadus
vecu bērnu attīstību un aprūpi.

Komandu spēle 6.-12.klašu skolēniem
“Plaukstas lieluma Saldus”.
J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
Līdz 9.11.
izstāde “Vasaras iespaidi”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada atklātais čempionāts galda
13.10. plkst. 10.00
tenisā Vadakstes sporta zālē.
1.10. – 30.11.

13.10.

LJBL meitenēm 10.00 U19 Saldus –
Jūrmala
LJBL zēniem 11.30 U14 Saldus –
Mārupe; 13.00 U15 Saldus – Ventspils
Spars; 14.30 U16 Saldus – Ventspils
Spars Saldus sporta kompleksā.

14.10.

LJBL zēniem 10.00 U19 Saldus – BJBS
Rīga DSN
LJBL meitenēm 10.00 U14 Saldus – 3.
BJSS; 11.30 U15 Saldus – 3. BJSS; 11.30
U16 Saldus – 3. BJSS; 13.00 U17 Saldus
– 3. BJSS; 14.30 U19 Saldus – 3. BJSS;
16.00 U17 Saldus2 – 3. BJSS Saldus
sporta kompleksā.

Latvijas – Igaunijas sieviešu līgas 1. posma basketbola spēle BK Saldus/Sporta
13.10. plkst. 16.00
skola – Tartu University/Kalev Saldus
sporta kompleksā.

PASĀKUMU KALENDĀRS OKTOBRIM
LBL2 vīriešu basketbola 1. posma
13.10. plkst. 19.00 sacensības BK Saldus – BS Ogre Saldus
sporta kompleksā.
Latvijas – Igaunijas sieviešu līgas 1. posma basketbola spēle BK Saldus/Sporta
18.10. plkst. 18.30
skola – Liepājas papīrs/LSSS Saldus
sporta kompleksā.
LBL2 vīriešu basketbola 1. posma
19.10. plkst. 20.00 sacensības BK Saldus – SK Rēzekne/
Ezerzeme Saldus sporta kompleksā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības zolītē
20.10. plkst. 10.00
Kursīšu pagastā.
LBL2 vīriešu basketbola 1. posma
26.10. plkst. 20.00 sacensības BK Saldus – Kandava/COMPOR Saldus sporta kompleksā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības
27.10. plkst. 10.00
šaušanā Nīgrandes pagastā, Kalnos.
Sporta spēļu “Ziemeļi” sacensības
27.10. plkst. 10.00
volejbolā Lutriņu sporta angārā.
EZERES PAGASTĀ
Animācijas filma “Alu cilvēks” Ezeres
16.10. plkst. 16.00
kultūras namā.
Mākslas filma “Blēži” Ezeres kultūras
16.10. plkst. 18.00
namā.
Kursīšu amatierteātra “Kodols” izrāde
31.10. plkst. 19.00 “Ak, šī jaukā lauku dzīve” Ezeres
kultūras namā.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Helovīna pasākums bērniem Jaunlutriņu
31.10. plkst. 18.00
Tautas namā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Senioru rudens balle. Programmā:
Kursīšu amatierteātra “Kodols” izrāde
“Ak, šī jaukā lauku dzīve”, balle kopā ar
27.10. plkst. 12.00
“Brāļiem Juroviem”. Dalības maksa 2.00
EUR no personas. Pieteikties līdz 22.10.
pa tālruni 26656559.
Līdz 31.10.

Kursīšnieku Gaļinas un Ērika Griķu
kolekcijas izstāde “Brīnumainās pasaules
būtnes – delfīni” figūriņu izstāde Kursīšu
bibliotēkā.

NĪGRANDES PAGASTĀ
Apvienības “Paldies Tev, draugs”
koncertizrāde “Ceļojošais vijolnieks”
Kalnu kultūras namā. Biļetes var
27.10. plkst. 19.00
iegadāties “Biļešu serviss” kasēs, DUS
“Circle K”, Latvijas pasta nodaļās visā
Latvijā un Kalnu kultūras namā.
Akcija “Ieaud savu krāsu audeklā ceļā uz
Latvijas simtgadi” Kalnu kultūras namā.
Iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darba organizatores.

1.10. – 10.11.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
12.10. plkst. 13.00

Novadnieku pagasta senioru pasākums
“Ābolu balle” Mežvidu sporta zālē.
Saldus
pilsētas
bibliotēkas
novadpētniecības izstāde “Rokfestivālam
“Saldus Saule” – 30” Novadnieku pagasta bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

Visu mēnesi

31.10. plkst. 21.00

Pasākums “Tikšanās laiks – HELLOWEENA nakts” Pampāļu kultūras namā.

3.11.

Svecīšu vakars Pampāļu pagasta kapsētās.
ŠĶĒDES PAGASTĀ

13.10.

Ražas svētki Šķēdes PP mazajā zālē.
Helovīna pasākums bērniem Šķēdes PP
mazajā zālē.
VADAKSTES PAGASTĀ

30.10. plks. 18.00

20.10. plkst. 20.00 Ģimeņu vakars Vadakstes tautas namā.
27.10. plkst. 18.00
Leģendu nakts Vadakstes muižā.
- 21.30
ZVĀRDES PAGASTĀ
Visu mēnesi

Ceļojošā izstāde “Saldenieki uz Latvijas
un pasaules skatuves” Zvārdes pagasta
bibliotēkā.

30.10. pl. 18.00

Andras Gaigalas krūzīšu kolekcija “Man
23!” Zvārdes pagasta bibliotēkā.

LUTRIŅU PAGASTĀ
11.10. plkst. 19.00

Jaunlutriņu amatierteātra izrāde ”Drau
dzes bazārs” Lutriņu pamatskolā.

Tikšanās ar rakstnieci un dzejnieci Ingu
12.10. plkst. 13.00 Gaili “Tas nav skatiens no malas” Lutriņu
pagasta bibliotēkā.
22.10. – 25.10.

Literāri muzikāli pasākumi Hercoga
Jēkaba jubilejas nedēļā.

27.10. plkst. 11.00

Foto orientēšanās “Hercogs Jēkabs”
Lutriņu sporta stadionā.

Vairāk informācijas par pasākumiem
www.saldus.lv
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