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Saruna ar Saldus novada domes priekšsēdētāju Reini Doniņu
iepriekš pieteiktos vai vismaz piezvanītu un paprasītu,
vai es esmu uz vietas, sekretāre jau zinās, kad es esmu
un kad es neesmu. Uz Izglītības ministriju ir būts, uz
Reģionālo attīstības centru apvienību (RACA), uz Latvijas Pašvaldību savienību ir jābrauc un uz Kuldīgu, uz
Kurzemes plānošanas reģiona sapulcēm. Ir bijušas tikšanās
Cēsīs, Kuldīgā un Talsos.
Kādas lietas pa šo mēnesi ir padarītas un varat teikt:
“Es lepojos ar to, ko esmu izdarījis”?

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš

Pastāstiet nedaudz par iepriekšējo nodarbošanos!
Pirms tam nodarbojos ar privāto biznesu –
mežsaimniecību. Izveidoju mežu īpašnieku biedrību un
mežu īpašnieku kooperatīvu. Mūsu kooperatīvs ir trešais
atzītais Latvijā un tā ir savā ziņā tāda inovatīva lieta, jo līdz
šim katrs meža īpašnieks bija darbojies pats par sevi.
Kļūstot par domes priekšsēdētāju
priekšstats par amata pienākumiem?

ir

mainījies

Priekšstats lielā mērā nav mainījies, tās sīkās nianses,
kurās nākas iedziļināties, nebija gaidītas, bet lielākoties
tāds priekšstats arī bija, uzreiz nevaru iedomāties, kas mani
būtu tā pārsteidzis. Četrus gadus esmu bijis deputāts, to
iekšējo vidi kā deputātam ir izdevies iepazīt un redzēt, kas
jādara šajā amatā.
Kāds ir ikdienas darbs mēra amatā?
Mans rīta cēliens sākas diezgan agri, modinātājs zvana pirms plkst. 6.00. Apmēram 20km katru rītu braucu
uz darbu, un tas ir laiks, kad var padomāt, kas ir darāms.
Parastijau ir sarakstīts, ar ko ir jātiekas un kādi jautājumi ir
apspriežami, ir pieņemšanas laiki, ko es arī esmu iezīmējis
ar dzeltenu līniju, bet ir arī izbraukumi un braucieni uz
Rīgu, ko es nevaru prognozēt un nevaru ietekmēt, tāpēc
būtu labi, ja cilvēki, kas vēlas nākt pieņemšanas laikos

Viens lēmums, ar ko varēs lepoties, ir jaunas bērnudārza
grupas atvēšana PII “Graudiņš” Druvā. Taču lielā mērā mēs
turpinām iesāktos darbus projektu jomā, tie visi ir iesāktie
darbi un tas nav mans nopelns. Iesāktajiem darbiem nevar
vilkt svītru pāri un teikt, ka viss būs savādāk. Protams, mēs
visas lietas arī pārskatām un pārrunājam ar speciālistiem.
Vai ir panākta kāda lieta, no tām, kas tika solītas
priekšvēlēšanu laikā?
No mūsu partijas priekšvēlēšanu kampaņas puses tika
solīta tieši attieksmes maiņa, kas šobrīd tiek realizēta
ar domes sēžu filmēšanām un atklātību. Pārējais viss ir
procesā, tas nav vienas dienas darbs, tas ir ilgtermiņa darbs,
es gribētu, lai šī attīstība būtu ilgtermiņā.
Kas ir tā viena lieta, ko tiešām četru gadu laikā obligāti
vajadzētu paveikt?
Ir divas lietas – veicināt Saldus atpazīstamību Latvijā,
piemēram, Saldus kā saldumu pilsēta, un otrs būtu
jautājums par kultūras centra izveidi. Pēc atvaļinājumu
laika sasauksim darba grupu un lemsim šo jautājumu.
Varbūt ir vēl kaut kas, ko Jūs gribētu piebilst?
Braucot uz dažādām vizītēm, esmu ticies un runājis
ar Cēsu mēru, par to, kā viņš nonāca līdz šim amatam?
Viņš pastāstīja, ka iepriekšējais mērs viņu bija gatavojis
priekšsēdētāja amatam pirms viņš uzsācis darbu. Tas man
šķiet tikai apsveicami, ka kāds var sagatavot jaunajai darba
videi.
Zane Sproģe un Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs”●

DOMES SĒDE
Notika Saldus novada domes sēde
27. jūlijā notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīts 31
lēmumprojekts, tostarp iecelts pašvaldības izpilddirektors, kā arī apstiprināti
Saldus novada domes komisiju sastāvi.

• Pašvaldības izglītības pārvaldes
vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;
• Pašvaldības izglītības pārvaldes
pirmsskolu, bērnu tiesību aiz
sardzības speciālists, komisijas
priekšsēdētāja vietnieks;
• Psihiatrs;
• Psihologs;
• Psihologs;
• Speciālais pedagogs;
• Logopēds.
Administratīvajā komisijā ievēlētas
šādas personas:
• Andris Saulītis, domes deputāts,
komisijas priekšsēdētājs;
• Pašvaldības policijas priekšnieks,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš un deputāte Inta Vanaga sveic jaunievēlēto
Saldus novada domes izpilddirektoru

Saldus novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecēla līdzšinējo
SIA “Saldus namu pārvalde” valdes
priekšsēdētāju Kristapu Osi. Lēmums
stāsies spēkā 2017. gada 16. augustā.
Apstiprināja
Saldus
novada
domes komisiju sastāvus, kā arī
ievēlēja komisiju priekšsēdētājus un
priekšsēdētāju vietniekus.
Komisijā darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības partneriem ievēlētas šādas personas:
• Aidis Herings, domes deputāts,
komisijas priekšsēdētājs;
• Natālija Balode, domes deputāte,
komisijas priekšsēdētāja vietniece;
• Roberts Sipenieks, domes deputāts;
• Gatis Baumanis, domes deputāts;
• Pašvaldības
speciālists;
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atbildīgais

projektu

• Vadakstes
vadītājs;

pagasta

pārvaldes

• Antra Jansone.
Lauksaimniecības zemes darījumu
izvērtēšanas komisijā ievēlētas
šādas personas:

• Didzis Konuševskis, domes deputāts;
• P/a “Sociālais dienests” deleģētais
pārstāvis;
• Saldus novada bāriņtiesas deleģētais;
• Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Saldus iecirkņa deleģēts
pārstāvis;
• Pašvaldības izglītības
deleģētais pārstāvis.

pārvaldes

• Māris Mednis, domes deputāts, Kultūras, sporta un tūrisma komisijā
komisijas priekšsēdētājs;
ievēlētas šādas personas:
• Raivis Zīrups, domes deputāts,
• Gatis Baumanis, domes deputāts,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
komisijas priekšsēdētājs;
• Pašvaldības atbildīgais jurists;
• Elmārs Kalniņš, domes deputāts,
• Pašvaldības
galvenais
zemes
komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
ierīkotājs;
• P/a “Saldus TIKS centrs” direktors;
• Pašvaldības nodokļu ekonomists;
• Dainars Zolmanis;
• Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs;
• Zanda Strogonova;
• Marita Spundiņa.
• Inta Ķikure;
Pedagoģiski medicīniskajā komisijā • Līga Šaule;
ievēlētas šādas personas:
• Krista Vīndedze;

DOMES SĒDE
• Jānis Pērkons.

• Ivars Eisaks.

• Egils Geisters;

Budžeta un ekonomikas komisijā
ievēlētas šādas personas:

Iepirkumu komisijā ievēlētas šādas
personas:

• Edgars Kronbergs.

• Māris Zusts, domes priekšsēdētāja
vietnieks, komisijas priekšsēdētājs;

• Reinis Doniņš, domes priekšsēdētājs,
komisijas priekšsēdētājs;

Pašvaldības mantas atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijā ievēlētas šādas personas:

• Pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

• Pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

• Ramona Petraviča, domes deputāte,
komisijas priekšsēdētāja;

• Reinis Doniņš, domes priekšsēdētājs;

• Ramona Petraviča, domes deputāte;

• Ramona Petraviča, domes deputāte;

• Pašvaldības
vadītājs;

finanšu

nodaļas

• Pašvaldības atbildīgais jurists,
komisijas priekšsēdētājas vietnieks;

• Pašvaldības
vadītājs;

attīstības

nodaļas

• Pašvaldības
vadītājs;

finanšu

nodaļas

• Pašvaldības
vadītājs;

attīstības

nodaļas

• Aidis Herings, domes deputāts;
• Didzis
Konuševskis,
deputāts;

domes

• Saldus novada būvvaldes vadītājs;

• Pašvaldības izpilddirektors;

• Ezeres pagasta pārvaldes vadītāja.

• Pašvaldības atbildīgais jurists.

• Saldus novada būvvaldes vadītājs;

Izglītības un jaunatnes lietu
komisijā ievēlētas šādas personas:

Transporta kustības drošības un
komercpārvadājumu licencēšanas
komisijā ievēlētas šādas personas:

• Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs.

• Vineta Vovere, deputāte, komisijas
priekšsēdētāja;
• Dace Eglīte-Zīrupa, komisijas
priekšsēdētājas vietniece;
• Pašvaldības
vadītājs;

izglītības

pārvaldes

• Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs;

• Raivis Zīrups, domes deputāts,
komisijas priekšsēdētājs;
• Pašvaldības izpilddirektors, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
• Pašvaldības galvenais transportbūvju
inženieris;

• Ivars Atteka;

• Valsts policijas Kurzemes reģiona
pārvaldes Saldus iecirkņa deleģēts
pārstāvis;

• Rudīte Muraševa.

• Pašvaldības policijas priekšnieks;

Mājokļu un sociālo jautājumu
komisijā ievēlētas šādas personas:

• SIA “Saldus
priekšsēdētājs;

• Ilzīte Bulava;

• Inta Vanaga, domes deputāte,
komisijas priekšsēdētāja;
• Novadnieku pagasta pārvaldes
vadītāja, komisijas priekšsēdētājas
vietniece;
• Pašvaldības izpilddirektors;
• P/a Sociālais dienests deleģētais
pārstāvis;
• SIA “Saldus namu
deleģētais pārstāvis;

pārvalde”

• Saldus novada bāriņtiesas pilnvarotais pārstāvis;

tirgus”

valdes

• Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs.
Attīstības un vides aizsardzības
komisijā ievēlētas šādas personas:

Medību koordinācijas
ievēlētas šādas personas:

komisijā

• Raivis Zīrups, domes deputāts,
komisijas priekšsēdētājs;
• Pašvaldības atbildīgais jurists,
komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
• Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
• Valsts meža dienesta pilnvarotais
pārstāvis;
• Saldus
Mednieku
pārstāvis;

apvienības

• Saldus Lauksaimnieku apvienības
pārstāvis;
• Saldus Meža īpašnieku apvienības
pārstāvis.

• Māris Zusts, domes priekšsēdētāja
vietnieks, komisijas priekšsēdētājs;

Starpinstitūciju sadarbības komi
sijā sociālajam riskam pakļauto
bērnu un jauniešu atbalstam
ievēlētas šādas personas:

• Raivis Zīrups, domes deputāts
komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

• P/a “Sociālais dienests” direktors,
komisijas priekšsēdētājs;

• Pašvaldības
vadītājs;

• Saldus novada bāriņtiesas deleģēts
pārstāvis, komisijas priekšsēdētāja
vietnieks;

attīstības

nodaļas

• Pašvaldības galvenais arhitekts;
• Kaspars Andersons;

• Valsts policijas Kurzemes reģiona
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DOMES SĒDE
pārvaldes Saldus iecirkņa deleģēts
pārstāvis;
• Pašvaldības
pārstāvis;

policijas

deleģēts

• Pašvaldības izglītības
deleģēts pārstāvis.

pārvaldes

Piešķīra papildus finansējumu 1 101
eiro Saldus pagasta pārvaldei Sporta
nama 2. kārtas darbu pabeigšanai:
nojaukšanai, ēkas kadastrālai uzmē
rīšanai un dokumentācijas sagatavo
šanai.
Piešķīra papildus finansējumu
26378 eiro Pampāļu pagasta pārvaldei
apkures katla iegādei Pampāļu
pamatskolai.
Grozīja Saldus novada domes 2017.
gada 26. janvāra sēdes lēmumu “Par
ilgtermiņa kredīta ņemšanu Veides
meža kapu būvniecībai”.
Noteica maksu par nedzīvojamo
telpu nomu Apvienotās Jaunauces un
Rubas pagasta pārvaldē (Jaunauces
tautas nama ēkā).
Pieņēma lēmumu atteikties pārņemt
Saldus novada pašvaldības īpašumā
valsts dzīvokļa īpašumus: dzīvokli
Nr. 2 Tirgotāju ielā 4, Saldū un
dzīvokli Nr. 9 Striķu ielā 15, Saldū.
Deputāti akceptēja VAS “Latvijas
valsts ceļi” paredzēto darbību – Saldus apvedceļa būvniecību jaunā trasē.
Lai VAS “Latvijas valsts ceļi” varētu
uzsākt tālākas darbības, kas saistītas ar
ieceres īstenošanu, likums “Par Ietekmes uz vidi novērtējumu” paredz,
ka nepieciešams domes lēmums.
Par šo būvniecības ieceri bijušas

d ivas sabiedriskās apspriešanas un
saņemts atzinums par ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu no Vides
pārraudzības valsts biroja. Plānots,
ka jaunā trase skars Saldus novada
Novadnieku pagasta, Saldus pagasta
un Zirņu pagasta teritorijas.
Apstiprināja Saldus novada paš
valdības delegātus ar balsstiesībām
dalībai Latvijas Pašvaldību savienības
28. kongresā: domes priekšsēdētāju
Reini Doniņu; domes priekšsēdētāja
vietnieku Māri Zustu un domes
deputāti Intu Vanagu. Tika nolemts,
ka domes priekšsēdētājs Reinis
Doniņš pārstāvēs Saldus novada
pašvaldību LPS biedrības biedru
sapulcē un LPS Domes sēdē. Kā arī
apstiprināja šādus domes deputātus kā
Saldus novada pašvaldības pārstāvjus
bez balsstiesībām dalībai Latvijas
Pašvaldību savienības 28. kongresā:
domes deputāti Vinetu Voveri; domes
deputātu Andri Saulīti un domes
deputātu Raivi Zīrupu.

Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
būvprojekta izstrādei Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolai Valsts
aizsardzības mācību programmas
mācību korpusa izveidei līdz 47 000
eiro līdz 5 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018. gada
martu, no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai
no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem,
kas tiks izlietots 2017. gadā.

Atcēla Saldus novada domes 2017.
gada 25. maija sēdes lēmumu “Par
ilgtermiņa kredīta ņemšanu iekšējo
inženiertīklu atjaunošanai, apdares
darbu veikšanai un vides pieejamības
nodrošināšanai Saldus PII “Sienāzītis”
Sātiņos”. Izvērtējot Saldus pilsētā
Izdarīja grozījumus Saldus novada un tās tiešā tuvumā pašvaldībai
pašvaldības projektu fonda noliku pieejamās telpas, konstatēts, ka
mā (2017. gadam), nolikuma tekstā esošās pirmsskolas izglītības iestādes
aizstājot vārdus “izpilddirektora “Graudiņš” telpās ir iespējams atvērt
vietniece” un “izpilddirektors” ar 2 grupas ar mazākiem finanšu resursu
vārdiem “paraksttiesīgā amatpersona” ieguldījumiem.
attiecīgā locījumā.
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
Nodeva patapinājumā (bezatlīdzī
lēmumi pieejami: http://www.saldus.
bas lietošanā) nekustamo īpašumu
lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes“Lielezeres parks”, Ezeres pagastā,
lemumi/domes-lemumi2/.
Saldus novadā, biedrībai “Mūsu
ligzda”. Patapinājums nepieciešams
projekta realizācijai.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
Izdarīja grozījumus 2017. gada 27.
aprīļa Saldus novada domes sēdes

Pateicība iedzīvotājiem par
ieinteresētību darbam domes
komisijās
2017. gada 27. jūlija domes sēdē tika pieņemti lēmumi
par Saldus novada domes pastāvīgo komisiju sastāviem, to
priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu.
Saldus novada dome izsaka pateicību visiem, kas izrādīja
interesi un pieteicās darbam domes pastāvīgajās komisijās,
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lēmumā “Par ilgtermiņa kredīta
ņemšanu Saldus vidusskolas ēkas
būvprojekta izstrādei projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” ietvaros”.

centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

bet netika ievēlēti komisiju sastāvā.
Rudenī darbu uzsāks četras pašvaldības konsultatīvās
padomes (jaunatnes lietu konsultatīvā padome, uzņēmēju
konsultatīvā padome, garīgo lietu konsultatīvā padome, sabiedrības konsultatīvā padome). Šajās padomēs
dalībnieku vietu skaits nebūs ierobežots – visi iedzīvotāji
aicināti tajās piedalīties!
Saldus novada dome●

SALDUS NOVADA VĒSTIS 					

2017. gada AUGUSTS

Saldus novada dome kļūst atvērtāka!
book.com/salduslv/. Tiem, kuriem nebūs iespējams redzēt
tiešraidi, pašvaldības youtube kontā būs skatāmi ieraksti
arī pēc notikušajām sēdēm.
Saldus novada pašvaldība ir viena no nedaudzām
pašvaldībām Latvijā, kas nodrošina tik plašu ieskatu domes
lēmumu tapšanas procesā.
Sākot ar 17. jūliju, iedzīvotājiem ir iespēja ik nedēļu
konkrētos laikos tikties ar Saldus novada vadību klātienē
un uzdot sev interesējošos jautājumus.
Jaunievēlētās domes vadība ir izlēmusi, ka vēlas, lai
iedzīvotāji varētu sekot līdzi lēmumu pieņemšanai un
diskusijām, tādēļ jau no pirmās komitejas sēdes, visas
Saldus novada domes sēdes, kā arī domes komiteju sēdes
tiks pārraidītas tiešraidē Saldus novada pašvaldības facebook kontā.
Iedzīvotāji daudz operatīvāk varēs sekot līdzi Saldus
novada domes pieņemtajiem lēmumiem, redzēt daudz
vairāk diskusiju un visu deputātu viedokļus, tādēļ aicinām
sekot Saldus novada pašvaldības lapai: https://www.face-

Domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš apmeklētājus
pieņems 1. kabinetā:
•pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
•ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
apmeklētājus pieņems 15. kabinetā:

Māris

Zusts

•pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00;
•trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.
Laipni gaidīti Saldus novada pašvaldībā! ●

PAZIŅOJUMS
Ieinteresētās personas ar pieņemto
lēmumu,
lēmuma
pamatojumu
un informāciju par sabiedris
kās apspriešanas procesu, kā arī
ar pasākumiem, kas tiks veikti, lai
novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo
ietekmi uz vidi, var iepazīties Saldus
novada pašvaldības mājas lapā www.
saldus.lv sadaļā Sabiedrības līdz
dalība.
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 23. panta 2.
punkta prasībām Saldus novada
pašvaldība publicē PAZIŅOJUMU.
Saldus novada pašvaldība 2017.
gada 27. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu
“Par paredzētās darbības “Saldus
apvedceļa būvniecība jaunā trasē”
akceptēšanu” (sēdes protokols Nr. 13.,
10.§.)

Lēmuma pamatojums
Lēmums pieņemts, pamatojoties
uz likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 21. panta 1. punktu
un 22. panta 2. punktu, kā arī Vides
pārraudzības valsts biroja 2017. gada
20. martā sniegto atzinumu Nr. 8
par VAS “Latvijas Valsts ceļi” Saldus apvedceļa būvniecības jaunā
trasē ietekmes uz vidi novērtējuma

ziņojumu un VAS “Latvijas valsts
ceļi” 03.07.2017. vēstuli Nr. 2.1/7303.
Informācija par sabiedriskās
apspriešanas procesu
Ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma izstrādes ietvaros sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notika 2016. gada 16. maijā un
Vides pārraudzības valsts birojam
priekšlikumus varēja iesniegt no
2016. gada 26. aprīļa līdz 2016. gada
20. maijam. Paziņojums par sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu tika publicēts
laikrakstā “Saldus Zeme” 2016. gada
26. aprīļa izdevumā. Informācija
tika ievietota arī Saldus pašvaldības
tīmekļa vietnē www.saldus.lv un Vides
pārraudzības valsts biroja tīmekļa
vietnē www.vpvb.gov.lv. Informatīvie
materiāli bija pieejami Saldus novada
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pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Saldū, Striķu ielā 3.
Ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojuma sabiedriskās apspriešanas
sanāksme notika 2016. gada 14.
septembrī.
Priekšlikumus
Vides
pārraudzības valsts birojam varēja
iesniegt no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 1. oktobrim.
Paziņojums par ziņojuma sabiedrisko
apspriešanu tika publicēts laikrakstā
“Saldus Zeme” 2016. gada 1. sep-
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tembra izdevumā. Ziņojums bija
pieejams Saldus novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā
Saldū, Striķu ielā 3 un tīmekļa vietnē
www.latekoil.lv/Saldus.
Pasākumi, kas tiks veikti,
lai novērstu vai samazinātu
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi

mes uz vidi mazināšanai uzskatāms
prettrokšņa ekrāns autoceļa A9 dien
vidu pusē pret ēkām Saldū adresē
Apvedceļš 10 un Apvedceļš 10A.
Ekrāns nepieciešams nevis plānotajā
apvedceļa trasē, bet gan uz cita
autoceļa, pa kuru sagaidāms apvedceļa
netieši radīts satiksmes plūsmas
palielinājums.

Ietekmes uz vidi novērtējuma
rezultātā par projektā jau iecerētu
risinājumu tieši negatīvās ietek-

Latvijas Valsts ceļi●

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Saldū notika saulaini Bērnības svētki
Saldus
novada
domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš
novēlēja
sapņus
piepildīt,
izbaudīt šo skaisto laiku –
bērnību, pasniedza Bērnības
svētku apliecības vecākiem un
krustvecākiem un dāvāja kat
ram gaviļniekam īpaši izvēlētu
grāmatu.
Ar muzikāliem priekšne
sumiem iepriecināja dziedošā
Sējānu ģimene.
Svētku izskaņā sapņi tika
“ierunāti” krāsainos balonos un
palaisti gaisā – lai piepildās!
Nez, uz kurieni vējš tos aiznesa?
Bērnības svētki bērniem Sal
dū ir ar Dzimtsarakstu nodaļas
iniciatīvu veidots pasākums,
kas Saldū pēc ilga laika 2013.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš pasniedz gaviļniekam grāmatu
gadā notika pirmo reizi un tagad
Lai kādi laika apstākļi katru gadu
Pasākumu atklāja Saldus Bite, kura kļuvis par tradīciju. Pasākums
jūlijā būtu, Bērnības svētku diena izstāstīja teiku par Saldus rašanos, un notiek vienu reizi gadā – vasaras
vienmēr ir bijusi silta un saulaina.
rotātu automašīnu kolonna devās uz vidū.
svētku norises vietu Avotu ielā 12, kur
Paldies visiem, kas piedalījās
Arī šogad 22. jūlijā 15 gaviļnieki svinīgā pasākumā bērni ieguva sev
svētku tapšanā!
ar saviem vecākiem un krustvecākiem krustvecākus.
pulcējās Saldus pilskalna skatu lau
Rūķi Smaidīte un Sapņu rūķis katram
kumā, lai svinētu svētkus bērnībai –
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu
bezrūpīgākajam un skaistākajam dzīves bērnam dalīja sapņus – tieši tos, ko tie
nodaļas vadītāja ●
visvairāk vēlējās.
gadalaikam.
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Demogrāfiskie rādītāji par 2017. gada pirmo pusgadu
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi datus par demogrāfiskajiem
Līdz šā gada jūlijam Saldus
rādītājiem 2017. gada pirmajā pusgadā, kā arī datus salīdzinājusi ar iepriekšējā gada novadā deklarēti un reģistrēti
pirmā pusgada statistiku.
118 jaundzimušie. Gandrīz
puse jeb 54 mazuļi (skatīt
STATISTIKA (1. TABULA)
tabulu nr. 2) deklarēti Saldus pilsētā, savukārt šogad
2017. gada 2016. gada Tendence
neviens jaundzimušais nav
1. pusgads 1. pusgads
piedzimis Rubas un Vadaks
Reģistrēti jaundzimušie
118
116
+2
tes pagastos.
Reģistrēti jaundzimušie bez ziņām par tēvu
6
1
+5
Atzīta paternitāte reģistrējot jaundzimušo
58
60
-2
Salīdzinot ar 2016. gada
pirmo pusgadu, statistikas
Trīspusēja paternitāte
1
-1
datos novērojamas izmaiņas
Paternitāte noteikta tiesā
4
2
+2
vairākos demogrāfiskajos rā
Miršanas reģistru skaits
178
186
-8
dītājos (skatīt tabulu nr. 1).
Laulības
45
45
0
Šķirto laulību skaits
35
28
+7
Ar nelielo jaundzimušo
Papildinājumi un labojumi civilstāvokļa aktu
skaita pieaugumu novadā ir
26
14
+12
reģistros
audzis arī to reģistrēto mazuļu
Atkārtoti izsniegtas apliecības (dzimšanas,
skaits, par kuru tēviem
104
97
+7
laulību, miršanas)
nav sniegta informācija,
Izsniegtas izziņas par civilstāvokļa akta
un nedaudz sarucis arī to
53
48
+5
reģistrāciju
tēvu skaits, kuri, nebūdami
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
6
9
-3
laulībā ar bērna māti, atzīst
jaundzimušo,
reģistrējot
bērna
dzimšanu.
Lai arī
SALDUS NOVADĀ DEKLARĒTIE BĒRNI, REĢISTRĒJOT
jaundzimušo skaits Saldus
DZIMŠANU 2017. GADĀ (2. TABULA)
novadā ir palielinājies un
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs KOPĀ miršanas reģistru skaits – sarucis, joprojām ir novērojama
Saldus pilsēta
9
8
7
12
11
7
54
tendence,
ka
piedzimst
Ezere
1
1
1
3
mazāk
nekā
nomirst.
Jaunauce
1
1
Jaunlutriņi
Kursīši
Lutriņi
Nīgrande
Novadnieki
Pampāļi
Ruba
Saldus pagasts
Šķēde
Vadakste
Zaņa
Zirņi
Zvārde
Citā pašvaldībā
Kopā

1
1
1
2
1
3
-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
1
1
2
4
1

3
1
2
1
2
2
1
1
1
-

1
1
2
1
1
3
1
1
2
1

5
4
4
5
7
1
0
7
5
0
3
8
8
3
118

Salīdzinājumā ar 2016.
gadu, šķirto laulību skaits
Saldus novadā ir palielinājies,
savukārt reģistrēto laulību
skaits nav mainījies.
Salīdzinot ar iepriekšējā
gada attiecīgo periodu, ir
cēlies izsniegto izziņu, kā
arī papildinājumu un labojumu skaits civilstāvokļa
aktu reģistros. Arī atkārtoti
izsniegto apliecību skaits ir
audzis.
Silvija Jakševica, Dzimt
sarakstu nodaļas vadītāja ●
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PROJEKTU AKTUALITĀTES
Apstiprināts projekts “Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni”
teritorijā”

Apstiprināts pirmais projekts,
kas iesniegts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās
teritorijas
atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” otrās projektu iesnie
gumu atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā
reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās””.
2017. gada 17. jūlijā pašvaldība
noslēdza vienošanos ar sadarbības
iestādi
Centrālo
finanšu
un
līgumu aģentūru par projekta
Nr.
5.6.2.0/16/I/007
“Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
pašvaldības
autoceļa
“Gaļas

kombināts-Straumēni”
īstenošanu.

teritorijā”

Projekta mērķis ir revitalizēt
pašvaldības
autoceļa
“Gaļas
kombināts-Straumēni”
teritoriju,
uzlabojot publiskās infrastruktūras
kvalitāti un nodrošinot vides ilgtspēju
veicinošu teritoriālo izaugsmi un
jaunu darba vietu radīšanu.
Lai teritorijā nodrošinātu uzņēmēj
darbības attīstību, projekta ietvaros
īstenos divas būvniecības ieceres:
1) izbūvēs 475m autoceļu, apvienoto
gājēju-veloceliņu, ceļa apgaismojumu
un apakšzemes komunikācijas, kas
ietver ūdensvadus un saimniecisko
kanalizāciju un 2) lietus ūdens atvades sistēmu 486m garumā. Projektā
plānotie darbi ir paredzēti īstenot no

2017. līdz 2018. gadam. Projektu
īstenos 15 mēnešu laikā.
Laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz
projekta pabeigšanai vai 36 mēnešu
laikā pēc projekta pabeigšanas,
pārbūvētās infrastruktūras tuvumā
esošie
uzņēmēji
plāno
savos
uzņēmumos izveidot 12 jaunas
darba vietas un ieguldīt nefinanšu
investīcijas EUR 701250,00 apmērā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 628669,20 tai skaitā
PVN 21%, attiecināmās izmaksas
EUR 615780,25 kur plānotais ERAF
līdzfinansējums 85% apmērā ir EUR
523413,21.
Ginta Ernšteina, galvenā projektu
speciāliste●

Projektā rotāsies un meklēs draugus
Kursīšu attīstības biedrība “KABata” sadarbībā ar
kultūras darba organizatori Ilzīti Griķi un bibliotēkasinformācijas centra vadītāju Mārtiņu Lagzdonu
izstrādājusi projektu “Pucējies, rotājies lielus svētkus
gaidīdama”, kas tika iesniegts biedrības “KIT”
izsludinātajā projektu konkursā “Es radu Latviju – es
daru Latviju” (finansiāli atbalsta Saldus novada projektu
fonds biedrības projektā “Es radu Latviju – es daru Latviju”). Projekts guvis pilnīgu atbalstu 546,72 eiro apmērā.
Projekta mērķis – iegādāties saktas un aubes, deju
pasākumā demonstrēt kolektīva vizuālā tēla uzlabojumus
un izstādē parādīt novada tautastērpu krāšņumu, tā pilnveidojot pagasta un novada kultūrvidi un iedibinot jaunas
tradīcijas.
Projekta vienojošais elements ir tautas tērps un tā detaļas,
deja, draudzēšanās un sadarbība – veidojot pasākumu,
izstādi un kolektīva vizuālo noformējumu.
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Projekta laikā tiks izgatavotas saktas un aubes Kursīšu
pagasta VPDK “Kursītis” dalībniecēm, Kursīšu estrādē
noorganizēts deju sadraudzības pasākums “100 dejas soļi
Latvijai”, kura laikā kolektīvs aicinās pie sevis Kursīšos
jaunus draugus, bibliotēkā iekārtota izstāde “Saldus novada
tautastērpi”.
Biedrība “KABata” lūdz atsaukties Saldus novada
kolektīvus, privātpersonas un biedrības, kuras pēdējo
gadu laikā izgatavojušas Saldus novadam raksturīgos
tautastērpus vai kuriem ir senāki mūsu novada tautastērpi,
un padalīties ar tiem, lai varētu iekārtot izstādi, dodot
iespēju novada iedzīvotājiem redzēt to krāšņumu un varbūt
pašiem sasparoties sava tautastērpa izgatavošanai. Saziņai
e-pasta adrese: biedriba.kabata@inbox.lv vai tālrunis:
26133145.
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu attīstības biedrība “KABata”
valdes priekšsēdētājs, projekta vadītājs●

SPORTA AKTUALITĀTES
Jautrā un sportiskā gaisotnē aizvadīti Saldus ezera svētki
sacensības. Visas dienas laikā bija
iespēja izmēģināt laivošanu, ūdens
bumbas un supus.
“Sajūtu trases” apmeklētājiem,
ejot pa akmentiņiem, egļu un priežu
čiekuriem, krāsainām bumbiņām,
putām, mizu mulču un vēl citiem
dažādiem segumiem, bija iespēja
izbaudīt trasi ar basām kājām un iegūt
vēl nebijušas sajūtas.

Dalībnieku pulcēšanās foto orientēšanās sacensībām “Velo spiets”

22. jūlijā Saldus ezera pludmalē
jau astoto gadu notika Saldus ezera
svētki un šogad arī tika atjaunotas
foto orientēšanās sacensības “Velo
spiets”.
Saldus ezera pludmalē jau no
paša rīta varēja piedalīties pludmales
volejbolā. Plkst. 11.00 tika dots starts

foto orientēšanās sacensībām “Velo
spiets”, kurās šogad piedalījās 12
komandas. Ātrākie un precīzākie
sacensībās “Velo spiets” bija ko
mandas: “Merida”; “Zaļās sēnes” un
“Oškalni”.
Svētkos notika arī ikgadējais
skrējiens apkārt Saldus ezeram
“Saldus izaicinājums” un peldēšanas

Kopā ar Nāriņu un Krabīti bērni
tika aicināti dažādās aktivitātēs,
apbrīnot milzīgus burbuļus, radošajās
darbnīcās izpausties aktivitātēs, kas
saistītas ar ūdens tematiku un izmainīt
savu tēlu ar sejas apgleznošanas,
hennas un tetovējumu palīdzību.
Saldus ezera svētkus rīkoja Saldus
p/a “Saldus TIKS centrs” ar Saldus
novada pašvaldības atbalstu.
Līga Šlanka, p/a “Saldus TIKS
centrs” mārketinga speciāliste●

Latvijas basketbola izlase atklāj basketbola grozu Saldū
Saldu, kurā basketbola grozu atklāja Latvijas basketbola
izlases puiši.
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris
Zusts izteica lielu pateicību Latvijas basketbola izlasei par
izrādīto godu basketbola groza atklāšanai Saldū, un minēja,
ka tas ir vislabākais veids kā popularizēt basketbolu, kā arī
novēlēja, lai uz tikpat pozitīvas nots Latvijas basketbola
izlase atgrieztos no Eiropas basketbola čempionāta.

Latvijas basketbola izlase kopā ar Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieku Māri Zustu un sporta darba vadītāju Elgu Grotu

3. augustā tika atklāts basketbola grozs Nākotnes ielas pagalmā, kurā piedalījās Latvijas basketbola vīriešu
izlase.
Šo brīdi īpaši svinīgu padarīja uz laukuma atstātie izlases
spēlētāju autogrāfi, ar kuriem Saldus pilsēta varēs lepoties un atcerēties vēl ilgi. Pasākuma vadītājs Arvis Blūms
sacīja, ka jebkura cita Latvijas lielā pilsēta varēs apskaust

Latvijas basketbola izlases spēlētājs, saldenieks, Jānis
Blūms uzrunāja klātesošos: “Paldies, ka esat sanākuši tik
kuplā skaitā. Kā saka, jaunībā viss sākas pagalmos un
sētās. Kad es skraidīju pa šīm sētām, tāds grozs nebija,
bija koks, pie kura pielikts grozs, bet tagad ir uztaisīts ļoti
skaists grozs, un es domāju, ka bērniem būs forša vieta,
kur spēlēt bumbu un varbūt kāds no viņiem pēc 10 gadiem
stāvēs šeit, basketbola izlases rindās”.
Jaunais basketbola grozs tika atklāts ar Latvijas basketbola izlases spēlētāja Jāņa Blūma un trenera Ainara
Bagatska metieniem grozā.
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrsiko
attiecību speciāliste●
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Saldus stadionā atklāti jauni basketbola grozi
laiku dzīvojamo māju iekšpagalmos izveidot spēlēšanas
laukumus, ne tikai uzlikt grozus, lai bērniem un jauniešiem
vakaros būtu iespējams kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku
tuvāk mājām.
Savukārt, Saldus novada sporta darba vadītāja Elga Grota atgādināja, ka pirms pieciem gadiem basketbola klubs
“Saldus” par projekta finansējumu pagastu pārvaldēm
piedāvāja 3 grozus. Divi grozi tika uzstādīti, taču trešajam
neviens nepieteicās. Tā – trešais grozs ir iebetonēts šeit un
basketbola klubs “Saldus 2007” kopā Saldus sporta skolu
ieguva finansējumu otra groza iegādei.
Basketbola kluba “Saldus 2007” puiši izmēģina jaunos grozus

24. jūlija vakarā Saldus sporta stadionā tika atklāti divi
jauni basketbola grozi, kas iegūti pateicoties biedrībai
“Basketbola klubs “Saldus 2007””, trenerim, vecākiem,
Saldus sporta skolai, sponsoriem un pašvaldībai.
Pasākumu atklāja komandas treneris Gints Friķis, kurš
pateicās visiem, kas kopīgiem spēkiem iesaistījās un
atbalstīja, lai iecere par jauniem groziem piepildītos. G.
Friķis atgādināja, ka 2020. gadā 3x3 ielu basketbols tiks
iekļauts olimpiskajās spēlēs. Viņš izteica cerību, ka ar laiku
kāds saldenieks, trenējoties uz jaunajiem groziem, varētu
startēt šajās spēlēs.

Komandas treneris Gints Friķis īpašu pateicību izteica
komandas sportistu vecākiem Raimondam Čuknam un
Edgaram Banzenam, kā arī Saldus sporta skolas saimniekam Gunāram Briškam, kuri veltīja savu brīvo laiku, lai
iebetonētu grozus un uzliktu vairogus. “Uzstādot grozus,
ceram sagaidīt vairāk sportistu strītbola 3x3 sacensībās,
kas trešdienās 16.00 notiek Saldus sporta stadionā,” cerību
izteica G. Friķis.
Viens no komandas vecākiem Raimonds Čukna teica, ka
prieks, ka ne tikai mūsu bērni, bet arī citi Saldus novada
iedzīvotāji tagad var spēlēt basketbolu kvalitatīvi, jo vakaros var redzēt, ka nāk daudz cilvēku pavadīt savu brīvo
laiku. “Basketbols ir visiem! Turklāt – mums ir labākais
treneris – Gints Friķis, mums ir Elga Grota, kas atbalsta pasākumu organizēšanu, noteikti arī jaunā dome mūs
atbalstīs,” teica R. Čukna.

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts

Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris
Zusts savā uzrunā teica: “Liels paldies entuziastiem,
cilvēkiem, kas savu brīvo laiku veltīja, lai mūsu jaunatnei
būtu, kur kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Sports ir viena no
prioritātēm novadā! Šis ir labs piemērs, kuru aicinu turpināt
arī citos laukumos visā novadā!”. M. Zusts ir pārliecināts,
ka pašvaldībai ir jāatbalsta privātās un biedrību iniciatīvas,
kas dod labumu visai sabiedrībai. Sporta infrastruktūra
pagaidām vairāk koncentrējas stadionā, taču ir ideja ar
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Svinīgā basketbolu grozu atklāšana - sporta darba vadītāja E. Grota,
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks M. Zusts, uzlēcošā Saldus
basketbola zvaigzne K. E. Garoza, basketbola treneris G. Friķis

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste●

AMATIERKOLEKTĪVU AKTUALITĀTES
Saldus Tautas teātris
piedalījās starptautiskā
teātru festivālā “Spēlesprieks”

Saldus Tautas teātris ar izrādi
“Tobāgo” viesojās Koknesē
15. un 16. jūlijā Koknesē notika amatierteātru festivāls
“Pērses krastos”, kurā ar izrādi “TOBAGO” piedalījās
arī Saldus Tautas teātris. Šim iestudējumam tā bija jau
20. izrāde.
Priecājamies, ka ar savu izrādi spējām aizkustināt tik
daudz skatītāju sirdis, jo arī pašiem šī mums ir sirdsizrāde.
Teātra aktrise Daina Rubule šomēnes svin lielu un skaistu dzīves jubileju – 65. Festivālā pēc izrādes saldenieku
apsveikumam pievienojās visi klātesošie citu teātru aktieri.

Trīs dienas Limbažos norisinājās starptautiskais
Koknesē tā mums bija ļoti sirsnīga atkalredzēšanās, jo
teātru festivāls “Spēlesprieks”, kur bez Latvijas teātriem esam piedalījušies šajā festivālā jau vairākas reizes, un tur
piedalījās arī teātri no Dānijas, Vācijas, Ukrainas, Lietu- mūsu teātra aktierus sagaidīja kā jau labus draugus.
vas un Gruzijas.
Kokneses mājas lapā par Saldus Tautas teātri raksta:
Festivālu var raksturot ar pāris vārdiem – sajūtas, izjūtas “Ieguvēji bija tie, kuri redzēja pasākuma noslēguma izrādi –
un emocijas. Saldus Tautas teātra aktieri sajutās ļoti gaidīti Saldus Tautas teātra iestudēto M. Zālītes un U. Marhileviča
un lutināti – sākot no atbraukšanas brīža līdz atvadu va- kopdarbu “Tobāgo”. Tā bija lieliska dāvana mūsu nokaram. Izjutām īstu kopā būšanu. Neaizmirstamas ir vakara vada ļaudīm – redzēt izcilu un profesionālu sniegumu. Ar
gaismotāja un skaņu meistara pienākumiem šajā izrādē
sadziedāšanās ar Liepājas Tautas teātra aktieriem.
lieliski tika galā Viļņa Gravas skolnieks Alens Oknovs.
Uz festivālu Saldus Tautas teātris aizveda savu jaunāko Šovasar vairākās Latvijas pilsētās notiek atjaunotās teātra
izrādes “Tobago” viesizrādes, bet mēs savējo – vislabāko
darbu – izrādi “Saules aptumsums”.
jau esam redzējuši! Skatītāji savu cieņu mākslinieku veiKatram bija savs redzēto izrāžu vērtējums, katram kumam apliecināja ar piecelšanos kājas un nebeidzamiem
savi favorīti. Jūtamies gandarīti, ka arī par mūsu izrādi aplausiem izrādes noslēgumā. “Štrami vīri un krampīgas
dzirdējām labas atsauksmes. Limbažu teātra aktieri Saldus sievas,” tā izrādē raksturo kurzemniekus, bet patiesībā to
Tautas teātra izrādi uzskatīja par savu festivāla favorītizrādi, var sacīt par visiem teātra spēlētājiem “Pērses krastos”!
nosaucot to par meistarklasi, kā jāstrādā ar mūsdienu Tikai ar teātri apsēstie var ziedot savu brīvo laiku izrāžu
dramaturģiju. Labus vārdus dzirdējām arī no Ukrainas un mēģinājumiem, braukt viesizrādēs un, protams, satikties
Lietuvas režisorēm. Bija ļoti patīkami to dzirdēt.
“Pērses krastos”!”.
No festivāla esam atgriezušies gandarīti par padarīto un
emocijām bagāti.

Avots: http://koknese.lv/pasakumi/4622/amatierteatru_
saiets_perses_krastos__2017

Inese Legzdiņa, Saldus Tautas teātra režisore●

Inese Legzdiņa, Saldus Tautas teātra režisore●

DIABĒTA BIEDRĪBAS AKTUALITĀTES
17. jūlijā Saldus diabēta biedrības
biedri pulcējās pie ārstniecības
augu pazinējas Ritas Armulikas uz
praktiskajām nodarbībām.
Pasākuma organizators Imants
Švedrevics
klātesošos
aicināja
nostiprināt zināšanas, kuras tika
iegūtas ziemā, un atgādināja, ka zāļu
tēja jāvāc sausā laikā, sevišķu vērību

pievēršot kvalitātei. Rita Armulika
diabēta biedrības biedrus iepazīstināja
ar savu ikdienas darbu dārzā un
pastāstīja par ārstniecības augiem,
kas aug viņas dārzā. Katrs pasākuma
apmeklētājs varēja iegūt sev vēlamos
augu stādus, kurus pēc tam iestādīt
savā dobītē. Pēc dārza apskates un
izzinošajām nodarbībām dārza saimniece kopā ar viesiem turpināja saru-

nas pie aromātiskas zāļu tējas tases.
Izsakām lielu pateicību Ritai Armulikai par viesmīlīgo uzņemšanu
un nodarbībām, kā arī sakām paldies
pasākuma organizētājam Imantam
Švedrevicam par iespēju gūt zināšanas
praktiski!
Marija Zolneroviča, Saldus
Diabēta biedrības biedre●
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PASĀKUMU KALENDĀRS
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā

12.08.

19.08.

Ielu kultūras un sporta festivāls
“GHETTO GAMES SALDUS”.
Ghetto basket, skeitboards, ghetto
dirt jump, bokss, balansa velosipēdu
sacensības, kā arī aktivitāšu laukums,
radošās darbnīcas, deju šovs, klinšu
kāpšana, Stuntfighters motošovs.
Vakara programmā: DJ GET DIZZY,
OZOLS, DJ VENTO, DJ ZIGGY. Visi
pasākumi bez maksas.
Rīko Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” sadarbībā ar DJ ZIGGY un
GHETTO GAMES. Atbalsta Saldus novada pašvaldība.
VII Starptautiskais tautas muzikantu
festivāls “Saldie vārti” Saldus tirgus
laukumā.

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
8.08. – 15.10.

Izstāde “Motosports Saldus novadā”.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Mākslinieka Aivara Vilipsōna izstāde
4.07. – 31.08.
“Čaks & V-sōns”.
Gleznotāja – novadnieka Valda Gūtmaņa
31.07. – 31.08.
gleznu izstāde.
31.07. – 30.09.
Izstāde “Saldus saule”.
Iknedēļas konkurss “Es pazīstu savu no1.08. – 31.08.
vadu”.
Ineses Grizānes, Oskara Ozola un
1.08. – 31.08.
Kaspara Ūpja foto izstāde “Sieviete,
skaistums, akts”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
10.08. un 24.08.

10.08. un 24.08.
30.08.

19.08.

19.08.
27.08. plkst. 11.00
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Pludmales volejbols “Kurš ar Kuru” Saldus stadionā. Plkst. 14.00 līdz 16 g.v.,
plkst. 18.00 vecuma grupa 16+.
Strītflorbols pie Saldus sporta kompleksa. Plkst. 13.00 U8-U12; U13-U15,
plkst. 18.00 – vecuma grupa 16+.
Strītbols Saldus sporta laukumā.
Noslēgums.
SALDUS PILSĒTĀ
Kapu svētki. Plkst. 13.00 Pilsētas kapos,
plkst. 15.00 Čāpātāju kapos. Autobuss
no Pilsētas kapiem uz Čāpātāju kapiem
kursēs plkst. 14.00, no Čāpātāju kapiem
līdz Pilsētas kapiem – plkst. 16.00.
EZERES PAGASTĀ
Kapu svētki Ezeres pagastā: plkst. 13.00
Griezes kapsētā, plkst. 14.30 Čāpu
kapsētā, plkst. 16.00 Grīvaišu kapsētā.
Slūžu svētki pie dzirnavu slūžām.

20.08.

12.08.

JAUNAUCES PAGASTĀ
Kapu svētki. Plkst. 11.00 Sodnieku
kapsētā, plkst. 12.30 Puķu kapsētā,
plkst. 14.00 Vecajos kapos, plkst. 15.30
Dūcmaņu kapsētā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Kapu svētki. Plkst. 11.00 Grietēnu
kapsētā, plkst. 12.00 Zaņenieku kapsētā,
plkst. 13.00 Brūzilu kapsētā, plkst. 14.00
Sauļu kapsētā, plkst. 15.00 Bruzilu
kapsētā, plkst. 16.00 Kursīšu kapsētā.

Kursīšnieka Andra Spēlmaņa kolekcijas
izstāde “Nozīmītes” – dažādu nozīmīšu
kolekcija Kursīšu bibliotēkā.
Sporta svētki Kursīšu pamatskolas spor26.08.
ta laukumā.
Trīs posmu pludmales volejbola
12.08.
sacensības – 1. posms.
Trīs posmu pludmales volejbola
20.08.
sacensības – 2. posms.
Kursīšu pagasta VPDK “Kursītis”
25.08. plkst. 19.00 sadraudzības pasākums “100 dejas soļi
Latvijai” Kursīšu estrādē.
Trīs posmu pludmales volejbola
9.09.
sacensības – 3. posms.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Foto konkurss “Lutriņu pagasts foto
1.07. – 19.08.
zibšņos”.
Kapu svētki. Plkst. 11.00 Lašupes
kapsētā, plkst. 12.30 Bikstu kapsētā,
plkst. 13.30 Aucenieku kapsētā, plkst.
12.08.
14.30 Podkalnu kapsētā, plkst. 16.00
Jusku kapsētā, plkst. 17.00 Eglīšu
kapsētā.
27.07. – 30.09.

12.08. – 19.08.

Svētki “Lutriņu pagastam 195”.

12.08. plkst. 18.30

Pagasta svētku atklāšana Lutriņu
klubā:
• foto konkursa “195 zibšņi Lutriņos”
atklāšana;
• novadnieču Ārijas Āres un Maijas
Stepenas muzikāli literārs autorvakars
“Tikšanās Lutriņos”.

14.08 – 15.08.

Radošās darbnīcas no plkst. 11.00 līdz
14.00 Lutriņu bibliotēkā.

16.08. plkst. 13.00

17.08.

Senioru diena.
Sadziedāšanās, sadejošanās un dažādas
everģēlības kopā ar kaimiņu pagastu
senioriem Lutriņu klubā un tuvākajā
apkārtnē .
Bērnu diena.
Plkst. 15.30 raibais bērnu gājiens
Lutriņi – Namiķu birzīte. Plkst. 16.00
izklaides pasākums “Zili brīnumi” un
diskotēka bērniem Namiķu birzītē.

PASĀKUMU KALENDĀRS
Jauniešu diena.
Velo joziens no Namiķiem caur
Lutriņiem uz Lašupi, starts Namiķos
18.08.
plkst. 15.00, finišs plkst. 16.30 pie Līču
ozola. Vakarēšana pie ugunskura līdz
plkst. 20.00 pie Līču ozola.
Esam zirgā kopš 1822. gada! Plkst.
10.00-13.00 Lutriņu pagasta V sporta
svētki Lutriņu sporta stadionā. Plkst.
10.00 – 16.00 skolas muzeja ekspozīcija
“Senā klēts” Vecajā skoliņā. Fotokonkursa “195 zibšņi Lutriņos” iesniegto
darbu apskate un vērtēšana Lutriņu
klubā. Šķirnes trušu un mājputnu apskate, prezentācijas u.c. aktivitātes
Lutriņu pamatskolas Zaļajā klasē. Plkst.
12.00 speciālistu lekcija “Šķirnes trušu
audzēšana” Lutriņu pamatskolas Zaļajā
19.08.
klasē. Plkst. 16.00 Skultes kultūras
integrācijas centra amatierteātra izrāde
“Burvīgie blēži” (rež. Ligita Smildziņa)
Lutriņu pamatskolā. Plkst. 20.00 pagasta svētku noslēguma koncerts “Ar
mīlestību cauri gadsimtiem” ar Lutriņu
pagasta pašdarbības kolektīvu, Skultes
kultūras integrācijas centra kolektīvu
un Vārmes līnijdeju grupas piedalīšanos
Lutriņu klubā.
Pēc koncerta svētku balle kopā ar grupu
“Sestā jūdze” Lutriņu klubā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kapu svētki. Plkst. 11.00 Bandzeru
kapsētā, plkst. 12.30 Dziru kapsētā,
26.08.
plkst. 14.00 Meldzeres kapsētā, plkst.
15.00 Nīgrandes kapsētā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Lekciju cikls “Pirtī iešanas ABC”. Ar
biedrības “KIT” atbalstu tiek rīkots
Augustā un
bezmaksas nodarbību cikls Mežvidos.
septembrī
Lekcijas – 5.08., 19.08. un 16.09.
Pieteikšanās pa tel. 26142536.
Totalitāro režīmu upuru piemiņas brīdis
23.08. plkst. 11.00
Mežvidos.
Vasaras noslēguma sporta svētki Novad2.09. plkst. 14.00
niekos stadionā pie Sātiņu skolas.

PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu
parkā
Saldus
novada
pašvaldības
projektu
fonda
un
nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds”
15.08. plkst. 9.00 atbalstītais projekts “Liekam jaunu bildi
iekšā” – vienas dienas nometne projektā
“Jaunieši Saldus novadam!”.

27.08.

19.08.

12.08

RUBAS PAGASTĀ
Kapu svētki. Plkst. 14.00 Jaunajos
Rubas kapos, plkst. 15.00 Vecajos Rubas
kapos.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Kapu svētki. Plkst. 11.00 Ķingutu
kapsētā, plkst. 12.00 Sārcenes kapsētā,
plkst. 13.00 Zutēnu kapsētā, plkst. 14.00
Šķēdes kapsētā.
VADAKSTES PAGASTĀ
Kapu svētki. Plkst. 14.00 Priedulas
kapsētā, plkst. 16.00 Bileiķu kapsētā.

26.08

Sporta svētki.

ZAŅAS PAGASTĀ
Sporta svētki. Sporta sacensības
19.08. plkst. 10.00 individuāli un komandām. Reģistrācija
no plkst. 9.30.
20.08

Kapu svētki. Plkst. 12.00 Pirtsgaru
kapsētā, plkst. 13.00 Silaiņu kapsētā,
plkst. 14.00 Baļķu kapsētā, plkst. 15.00
Spārņu kapsētā.

9.09.

6. sēņošanas čempionāts.
• plkst. 9.50 reģistrācija Zaņas pagasta
Kareļu sporta laukumā;
• plkst. 10.00 starts. Drīkst sēņos
labākajos mežos pēc sēņotāju brīvas
izvēles;
• plkst. 12.00 sēņu šķirošana un svēršana
Zaņas pagasta dienas centrā;
• plkst. 12.30 sēņu zupas degustēšana un
apbalvošana.

13.08.

ZIRŅU PAGASTĀ
Kapu svētki. plkst. 12.30 Pidraišu
kapsētā, plkst. 13.00 Kasparleišu
kapsētā.

Zirņos notika Ēdamo pagastu saiets
22. jūlijā Zirņu pagasts uzņēma
Vislatvijas ēdamo pagastu saieta
(ĒPS) dalībniekus no Tumes, Kūkām,
Bārbeles, Gailīšiem un Zirņiem.
Neilgi pirms pusdienām viens pēc
otra viesi ieradās Zirņos, kur viņus

viesmīlīgi un jautrā noskaņā sagaidīja
Zirņu pagasta folkloras kopa “Zirņi”.
Pēc mērotā ceļa, viesi tika pacienāti
ar pašu audzētiem zirņiem, dažādiem
pelēko zirņu kulinārijas šedevriem un
jautrākam prātam – zirņu uzlējumu.
Lai kārtīgi izlustētu draugus no tuvām

un tālām vietām, vispirms viesi tika
aicināti uz sportiskām un radošām
aktivitātēm, kuras bija saistītas ar saieta tematiku un tika sadalītas vairākos
kontrolpunktos.
Vakarā pie Zirņu pamatskolas bija
rosība kā bišu stropā – visi saieta

13

2017. gada AUGUSTS

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS
draudzīgāks bija Tumes pagasts, kurš
ieguva šī saieta jaunumu – Zirņu pagasta iedzīvotāja Ivara Meira radītu
ceļojošo kausu “Kārlītis”. Protams,
neviens nepalika bez balvām, kuras
atbilst pasākuma būtībai – ēdamas.
Zirņu pagasta pārvalde saka paldies
atbalstītājiem – Zirņu pagasta Z/S
“Bebri”, SIA “Canelle Bakery”,
A/S “Druva Food”, SIA “Saldus
maiznieks” un biškopim Raivim
Vilkam no Šķēdes pagasta!
Zirņu pagasta pārvalde saka lielu
paldies visiem, kuri iesaistījās šī
pasākuma organizēšanā un palīdzēja
tā veiksmīgai norisei – Jūs esat malači!

Ēdamo pagastu saieta dalībnieki Zirņu pagastā

dalībnieki pulcējās simboliskam
gājienam, kura ceļš veda cauri pagasta
centram uz saieta vakara pasākuma
norises vietu – Zirņu pamatskolas
iekšpagalmu.

kara pasākums, kuram visi gatavojās
vairākus mēnešus, varēja sākties –
muzikāli teatrāla izrāde pēc R.
Blaumaņa lugas “Trīnes grēki”
motīviem.

Pēc gājiena, Saldus novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja R.
Doniņa un Zirņu pagasta pārvaldes
vadītāja E. Mačukāna uzrunām va-

Vakarā notika balle, kurā tika
paziņoti sporta aktivitāšu uzvarētāji un
kopvērtējuma uzvarētājs. Kā parasti,
arī šoreiz uzvarēja draudzība, tomēr

Šis bija ĒPS 19. pasākums, un 20.
jubilejas saieta pasākums norisināsies
Vecumnieku novada Bārbeles pagastā.
Uz tikšanos un – LABI ĒDAM,
LABI DZĪVOJAM!

Edijs Mačukāns, Zirņu pagasta
pārvaldes vadītājs●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Atklāta projekta “Plenērs Rozentāla pilsētā 2017” izstāde
Rozentāla mākslas skolas – kopā ap 50 dalībnieku.
Saldus mākslas skolas direktore Vēsma Krūmiņa
izstādes atklāšanā atgādināja, ka šādi plenēri Saldū notiek
no 2006. gada. Katru gadu plenēra tēma mainās. Šogad
tēma bija “Gaisma”. Lai iegūtu vislabāko gaismu Saldus
novadā, plenēra dalībnieki vienu dienu pavadīja Jaunauces
pilī un gleznoja to.

Izstādē Saldus mākslas skolā apskatāmi plenēra
dalībnieku darbi, kas tapuši radošās nedēļas laikā, viesojoties Rozentāla pilsētā – Saldū.
Plenērā šogad piedalījās ne tikai vietējie jaunie
mākslinieki no Saldus novada, bet arī dalībnieki no Šilutes
(Lietuva), Paides (Igaunija), Sergijevo Posad (Krievija), Ķekavas, Valmieras, Kuldīgas, Ventspils, Rīgas J.
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Pēc izstādes atklāšanas dalībnieki viesiem bija sarūpējuši
dažādus priekšnesumus – īsfilmas, ēnu teātrus, dziesmas un
instrumentālus skaņdarbus. Ir liels prieks par daudzpusīgi
talantīgiem jauniešiem un to, ka vienu reizi gadā vienu
nedēļu Saldus ir viņu mājas!
Izstāde Saldus mākslas skolā būs apskatāma līdz 31.
augustam. Projektu atbalstīja Saldus novada pašvaldības
projektu fonds.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIK c entrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste●

JUBILĀRI AUGUSTĀ
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dus novada pašvaldības un BK “Saldus” komandu (R. Doniņš, M. Zusts,
E. Buiķis un J. Līcītis).

Saldū satikās “Ghetto Games Saldus” trīs
organizatoru puses

P/a “Saldus TIKS centrs”
kultūras
jomas
speciālistes
informēja par padarīto pasākuma
praktiskajā organizēšanā – satiksmes ierobežojumiem, tehniska
jiem
risinājumiem,
mārketinga
jautājumiem, brīvprātīgo piesaisti
pirms pasākuma un tā laikā,
pasākuma noslēguma kultūras prog
rammu u.c. jautājumiem.
Par to, ka pasākums notiks
Saldū, lielā mērā jāpateicas Saldus
pasākumu un ballīšu organizatoram
DJ Ziggy. Atbalstot Ghetto Games
kustības pamatvērtības, viņš ar entu
ziasmu domā, kā risināt nestandarta
situācijas, lai pasākums varētu noritēt
pie Saldus sporta kompleksa un O.
Kalpaka laukumā, kā arī aktīvi strādā,
lai pasākumu popularizētu sociālajos
tīklos.

Ghetto Games organizatoru komanda - M. Rjabova, M. Zusts, DJ Ziggy, R. Doniņš, R. Elbakjans,
Z. Stromčinska, E. Rozīte-Ņikitina

31. jūlijā Saldus novada pašvaldībā
tikās ielu kultūras un sporta festivāla
“Ghetto Games” organizatori –
domes vadība, p/a “Saldus TIKS
centrs” pārstāves, DJ Ziggy, un
Ghetto Games kustības līderis Raimonds Elbakjans.
Tikšanās laikā notika sarunas par
12. augustā plānoto ielu kultūras un
alternatīvo sporta veidu pasākumu –
“GHETTO GAMES SALDUS”.
Tikšanās sākumā p/a “Saldus TIKS
centrs” kultūras projektu vadītāja
Zita Stromčinska iepazīstināja ar
pasākuma koncepciju un plānotajām
norisēm.

Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts izteica cerību,
ka šis pasākums attīstīs sporta veidu
dažādību Saldus novadā, kā arī pauda
prieku par to, ka šāda mēroga “Ghetto
Games” pasākums notiks tieši Saldū.
Ghetto Games kustības līderis
Raimonds Elbakjans teica: “Es zinu,
ka Saldū viss būs forši iesaistīto
cilvēku dēļ. Viņi to dara no sirds
un ar aizrautību. Visās pilsētās šādi
cilvēki varētu iesaistīties pasākumu
organizēšanā!”. R. Elbakjans gan
neatklāja, kuri Ghetto Games ko
mandas pārstāvji spēlēs Ghetto basket
atklāšanas turnīrā pret apvienoto Sal-

12. augustā Saldū notiks Ghetto
basket, skeitbords, ghetto dirt
jump, bokss, balansa velosipēdu
sacensības, kā arī aktivitāšu laukums,
radošās darbnīcas, deju šovs, klinšu
kāpšana un Stuntfighters motošovs.
Vakara programmā: DJ GET DIZZY,
OZOLS, DJ VENTO, DJ ZIGGY.
Visi pasākumi notiks bez maksas.
Pasākumu atbalsta Saldus novada
pašvaldība, rīko Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” sadarbībā ar DJ
ZIGGY un GHETTO GAMES.

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIK
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 82, 2017. gada. 9. 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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