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Turpinot Saldus novada tūrisma
nozares attīstību, ir radīta jauna
tūrisma vizuālā identitāte – Saldus
piepilda.
Jaunais zīmols ir lakonisks un
viegli atpazīstams, tas rāda Saldu un
Saldus novadu kā draudzīgu, mierīgu
un vērtību piepildītu pilsētu.
Saldus piepilda
Reizēm Saldus ir kluss, reizēm
savrups, bet vienmēr atklāts. S
 aldus

novads ir rosīgiem cilvēkiem pie
pildīts. Kad atbrauc ciemiņi, Saldus
piepilda vēderus ar konfektēm un
krūzes ar kafiju. Lietas, kas Saldū
iecerētas, vienmēr piepildās. Saldus
piepilda apkārtni ar mākslu,  sezonu
– ar uzvarām un sasniegumiem, no
vadu – ar uzņēmējiem. Saldus piepil
da viesus ar atmiņām, Saldus meklē
lietas, ko nemitīgi uzlabot, attīstīt un
piepildīt – Saldus piepilda.
Saldus novada domes priekš
sēdētājs Māris Zusts stāsta, ka jau

aizvadītajā gadā tika uzsākts darbs
pie Saldus novada tūrisma vizuālās
identitātes izstrādes, dažādās procesa
stadijās iesaistot nozares ekspertus,
pašvaldības speciālistus un iestāžu
pārstāvjus, kā arī novada uzņēmējus
un iedzīvotājus.
Saldus zīmols ir balstīts uz mums
pazīstamās bļodas principa, par
pamatu ņemot Saldus novada Goda
pilsoņa M. Čaklā dzejoli “Dzejolis
par to, kas iznāk”.
Turpinājums 2.lpp.
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Turpinājums no 1.lpp.
Tas kalpo kā trauks, kas pastāvīgi jāpiepilda, jāuztur un
jāatjauno. Saldus savā komunikācijā nes uz piepildījuma
ideju, vēstot, kā Saldus piepilda iedzīvotājus, viesus un
investorus.
Zīmola lietojuma nosacījumi ir apkopoti vizuālās
identitātes rokasgrāmatā, kura ietver informāciju par
novada grafiskās identitātes elementu pielietojumu un
vadlīnijām lietvedības materiālos un dizaina darbos –
iespieddarbos un digitālajā vidē.
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vizuālo valodu novada atpazīstamībai, lai definētu novada
vērtības, sajūtu, emociju un priekšstatu kopumu, kas ļauj
iedzīvotājiem izjust piederību savam novadam, izceļ no
vada unikālās vērtības un vairo atpazīstamību ārpus no
vada robežām.
Zane Šteina, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunās identitātes autori un vadlīniju izstrādātāji ir
zīmolu dizaina studija “Overpriced”.
Novada identitāte tika izstrādāta, lai radītu vienotu

Izstāde “Ražots Saldus novadā un Kurzemē”
pārsteidz un iepriecina
“Uguns – sprādziens – saldējums”.
Šogad izstādes ietvaros notika arī kāds nebijis
pasākums – dažādās rokdarbu tehnikās pašdarinātu tērpu
un to aksesuāru demonstrējumi “Radīts Saldus novadā
un Kurzemē”. Sporta kompleksa skrejceļš tika iekārtots
kā improvizēta modes skates “mēle”, uz kuras tika
demonstrēti arheoloģiskie tērpi, tautas tērpi, tradicionāli
un mūsdienīgi adījumi un tamborējumi, šūtie tērpi, kā
arī izšuvumi, galvas kroņi, rotas. Bet pēcpusdienā ar sa
viem jaunākajiem izstrādājumiem iepazīstināja SIA “66
NORTH BALTIC”.
Līdz ar pavasara iestāšanos, jau astoto gadu
norisinājās izstāde-gadatirgus, kurā vienkopus pulcējās
gan uzņēmumi, tirgotāji un mājražotāji, gan arī
pakalpojumu sniedzēji, iestādes un biedrības.
Šogad izstāde kļuva plašāka, un pieteikties tika aicināti
ne tikai Saldus novada, bet arī visa Kurzemes reģiona
uzņēmēji.
Izstādes visapmeklētākais brīdis bija pusdienlaikā, kad
Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis
sveica dalībniekus un apmeklētājus, kā arī tika dalīta
gaidītā, tradicionālā svētku kūka. Šogad apmeklētāju
vēderus pildīja medus kūka, kuras garums bija ap 2 met
riem un svars – ap 45 kg. Kūku sarūpēja SIA “Kalnsētas”,
un tā tika notiesāta aptuveni 40 minūšu laikā.
Pasākuma vadītājs – aktieris Nauris Jānis Seisums –
uzturēja možu garu visas dienas garumā, un par īpašiem
pārsteigumiem gādāja fizikas paraugdemonstrējumos
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Izstādes noslēgumā tika izlozētas visu izstādes
dalībnieku, kā arī biedrības “Saldus saule” sarūpētās
balvas.
Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” kolektīvs pateicas visiem
izstādes dalībniekiem, apmeklētājiem un Saldus sporta
kompleksa darbiniekiem!
Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS centrs” direktores
vietniece kultūras jautājumos
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Īstenots projekts

Īstenots projekts “Jaunas infrastruktūras izveide
un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus
ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības
nodrošināšanai un labiekārtošanai”.
Projekta Nr. 1-08/46/2018. Projekts tika iesniegts
Latvijas vides aizsardzības fonda atklātā konkursā- pro
jektu vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte – publisko
ūdeņu pārvaldība.
Projektu īstenoja Saldus novada pašvaldība ar Latvijas
vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Sasniegts
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projekta mērķis – paplašināta Saldus ezera pludmales
teritorija, izveidota pludmale bērniem, nodrošināta pub
liska vides pieejamība, pilnveidota atpūtas zona un
infrastruktūra Saldus ezera malā.
Projekta rezultāti: sakārtota ezera gultne un pieguļošā
teritorija peldvietā, izpļauti un no virsūdens daļas izvākti
ūdensaugi, veikta dūņu un zemūdens augu apauguma
izvākšana, ierīkots peldvietas teritorijas norobežojums
ūdenī, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, ģērbtuve, rotaļu
iekārtas, informatīvais stends.
Būvdarbus veica: SIA “AB Būvniecība”, rotaļu
iekārtas izgatavoja un uzstādīja: SIA “JLD”. Būvprojektu
izstrādāja un autoruzraudzību veica: Valsts SIA “Melior
projekts”, būvuzraudzību nodrošināja: SIA “Satvars”.
Finansējums:
• Projekta kopējās izmaksas: 55556,00 eiro
• LVAF finansējums: 38889,00 eiro (70% no kopējām
izmaksām).
Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja
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Jaunieši grib “būt darba tirgū”

9. aprīlī Saldus JIC “Šķūnis” telpās notika pa
sākums “Jaunietis darba tirgū”, kurā pulcējās jaunieši,
kuri vēlas iesaistīties NVO vasaras nodarbinātības
programmā skolēniem – vienu mēnesi vasarā strādāt
algotu darbu.
Pasākuma mērķis bija ne tikai informēt par iespējām
pieteikties uz darba devēju izsludinātajām vakancēm, bet
arī sniegt padomus, kā meklēt darbu, kā jaunietim sevi
parādīt un prezentēt darba tirgū.

un zināšanas, kas jauniešiem noderēs, prezentējot sevi
darba tirgū, un izspēlētajās darba interviju simulācijās
iejutās draudzīgā darba devēja lomā. Savukārt Laura
Ūžele, JIC “Šķūnis” vadītāja, akcentēja tās labās lietas,
kas var noderēt, meklējot darbu un strādājot, un ko jaunie
tis var iegūt, veicot brīvprātīgo darbu.
Tā kā vairumam no jauniešiem, kas apmeklēja
pasākumu, nav iepriekšējas pieredzes darba meklēšanā,
jaunieši iegūto informāciju un zināšanas novērtēja kā ļoti
lietderīgas. Pasākuma vadītāji jauniešiem novēlēja būt
drosmīgiem, pārliecinātiem par sevi, izmantot iespēju gūt
darba pieredzi un attīstīt sevi!

NVA karjeras konsultante Iveta Krastiņa pastāstīja par
jauniešu iespējām iesaistīties NVA vasaras nodarbinātības
projektā, par to, kā pieteikties un kam pievērst uzmanību.
Kopā ar jauniešiem apskatīja NVA mājaslapu (nva.gov.lv),
kur iespējams atrast gan aktuālās vakances, gan aizpildīt
karjeras testus.

Izdevumi par pasākuma īstenošanu segti no projek
ta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Izaugsmes treneris Edmunds Pabērzis sniedza padomus

Laura Ūžele, JIC “Šķūnis” vadītāja

Druvā dzied nopietni
un “Pa jokam”
13. aprīlī Druvas kultūras namā norisinājās Latvijas
VI starpnovadu vokālo ansambļu festivāls “Aprīļa
pilieni” ar tēmu “Pa jokam”.
Festivāls “Aprīļa pilieni” ir Druvas kultūras nama
orģinālpasākums, kura idejas autore ir Druvas kultūras
nama vadītāja Ļuba Kapteine. Šis festivāls tika aizsākts
2005. gadā. Katrā festivālā viens kolektīvs iegūst ceļojošo
balvu “Aprīļa pilieni”, tās autors ir koktēlnieks Alfrēds
Kunstmanis.
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Šogad pasākuma organizatores, vokālā ansambļa
“Druvas tonis” vadītāja Dina Zariņa ar savām mei
tenēm, bija īpaši gatavojušās šiem svētkiem. Par visu bija
padomāts – sākot ar pavasarīgo lietussargu noformējumu
un bāru uz skatuves, viesmīlīgo viesu uzņemšanu un
beidzot ar muzikālo dziedājumu, izcilām aktiera prasmēm

SALDUS NOVADA VĒSTIS
un lustīgo ballēšanu kopā ar grupu “Saderības sindroms”.
Festivālā piedalījās deviņi kolektīvi no dažādiem
 atvijas novadiem, kā arī ilggadēji draugi no Lietuvas
L
Nevarenai – ansamblis “SVAJA”.
Ansambļu sniegumu vērtēja paši festivāla dalībnieki.
Katram bija iespēja balsot par radošāko, muzikālāko un
atraktīvāko ansambli. Šoreiz priecīgi un lepni uz mājām
ar ceļojošo balvu devās vīriešu ansamblis “Kurši” no
Aizputes pilsētas kultūras nama (vadītāja: Vineta Snipke).
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Pasākumu vadīja aktīvās, jautrās un košās Ilze Ševele
un Pārsla Grīnberga, kuras azartiski iepriecināja publiku
ar aizrautīgiem jokiem un sulīgiem smiekliem. Vakars
patiešām bija izdevies, jo centāmies to darīt pēc iespējas
labāk.

Dita Dubulta,
Vokālas grupas “Druvas tonis” dalībniece

Saldus delegācija viesojās Līdingē Zviedrijā
Līdinges apmeklējuma laikā Saldus novada domes
priekšsēdētājs tikās ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā
Marģeru Kramu. Vēstnieks izteica prieku par šādu
sadarbību pašvaldību starpā, kā arī pauda cerību, ka tā
veiksmīgi turpināsies.
Domes vadītājs ar sadraudzības pilsētas vadību
pārrunāja turpmāko sadarbību, kopīgos projektus un
tūrisma attīstību perspektīvā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts ar
delegāciju viesojās Saldus sadraudzības pilsētā Līdingē
(Lidingö, Zviedrija), kur iepazinās ar pašvaldības jauno
mēru un personiski pasniedza apbalvojumu “Saldus
novada domes Goda raksts” Ilgai Nilsson par ilggadēju,
nesavtīgu un aktīvu sadarbības veidošanu starp Saldus
un Līdinges pašvaldībām un to iedzīvotājiem.
Ilga Nilsson ir sadraudzības biedrības “Lidingö-Saldus”
vadītāja, abu pašvaldību sadraudzības dibinātāja,
neskaitāmu savstarpējo pieredzes apmaiņas braucienu
veicinātāja, kas šī gada martā atzīmēja 80 gadu jubileju.
Vizītes ietvaros delegācija viesojās Līdinges domē, kur
iepazinās ar pašvaldības darba organizāciju. Pēdējā gada
laikā Līdinges domē notiek aktīva darba organizācijas
maiņa: līdz šim administrācijas darbinieki strādāja divās
ēkās un tradicionāla tipa darba vietās – kabinetos. Šobrīd
visi 450 darbinieki strādā vienā ēkā atvērtā tipa ofisā, kur
nav personalizētas darba vietas, taču ir daudz brīvu telpu
kopīgām sanāksmēm. Domes darbinieki uzsvēra, ka šādi
tiek ietaupīts laiks, kas līdz šim tika patērēts sapulcēs, kā
arī tiek veicinātas kustības darba laikā.
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Saldus novada domes sēdē pieņem pašvaldības
2019. gada budžetu
25. aprīlī, notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīts
61 lēmumprojekts.
Apstiprināja
Saldus
novada
s tipendiju fonda nolikumu, kura
mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus
novada pašvaldības jauniešu izglī
tības pieejamību un veicināt augstu
mācību rezultātu sasniegšanu. Ar no
likumu tiek noteiktas divas Saldus
novada
pašvaldības
stipendijas:
“Vidusskolēnu Medusmaize” un
“Studentu Medusmaize”.
Lēma izsniegt licences interešu
izglītības programmām:
• “Jautrais Džudo” bērniem vecumā
no 3 līdz 7 gadiem;
• “Džudo pamati” bērniem un
jauniešiem vecumā no 7 gadiem;
• “Džudo” jauniešiem vecumā no
15 līdz 18 gadiem;
nodarbības
• “Vispārattīstošās
bērniem no 4 mēnešu līdz 6 gadu ve
cumam kopā ar pieaugušajiem”.
Veicot
strukturālas
izmaiņas,
izdarīja grozījumus Saldus no
vada pašvaldības aģentūras “Saldus
Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” nolikumā, izslēdzot
“Saldus radio” no aģentūras struktūras.
Veica grozījumus saistošajos no
teikumos Nr. 2 “Par Saldus no
vada pašvaldības aģentūras “Saldus
Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpo
jumiem”, izslēdzot no šī pakalpo
jumu klāsta noteiktos izcenojumus
par Saldus radio sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2019.-2021.gadam un 2019.
gada darba plānu.
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Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
7 “Grozījumi Saldus novada domes
2018. gada 24. maija saistošajos no
teikumos Nr. 9 “Par Saldus novada
pašvaldības sniegto sociālo pakal
pojumu saņemšanas un samaksas
kārtību””.
Noteica sociālā dzīvokļa statusus
dzīvokļiem: Saldū un Zirņu pagastā.
Apstiprināja dzīvokļa īres tiesību
izsoles noteikumus un lēma rīkot
īres tiesību izsoli saskaņā ar izsoles
noteikumiem.
Lēma
Jaunlutriņu
pagasta
Ošenieku
bibliotēku
pievienot
Jaunlutriņu
pagasta
bibliotēkai,
izveidojot
kā
Jaunlutriņu
pa
gasta bibliotēkas struktūrvienību
Ošeniekos ar bibliotekārajiem pakal
pojumiem, nodrošinot šos pakalpo
jumus ne mazāk kā 8 stundas nedēļā
iedzīvotājiem izdevīgā laikā. Izmaiņas
reorganizējamo bibliotēku darbībā ir
jāveic līdz 2019. gada 30. jūnijam.
Izdarīja grozījumus Saldus Mākslas
skolas nolikumā.
Veica vārdiskā sastāva maiņu
Saldus novada domes mājokļu un
sociālo jautājumu komisijā, atbrīvojot
Ivaru Eisaku no komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas. Par Saldus
novada domes mājokļu un sociālo
jautājumu komisijas locekli ar
balsstiesībām ievēlēja Ezeres pagasta
pārvaldes vadītāju Irēnu Grauzi.
Pilnvaroja domes priekšsēdētāju
parakstīt grozījumus līgumā ar
SIA “Saldus komunālserviss” par
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanu Saldus novada pagastu
pārvalžu
teritoriālajās
vienībās,
pievienojot Vadakstes un Jaunauces
pagastu teritoriālās vienības un
papildinot līgumu ar iespēju veikt
remontdarbus un
inventāra un
pamatlīdzekļu iegādes pakalpojumu.

Apstiprināja 2019. gada 10. aprīļa
Vienošanos par labiekārtošanas darbu
veikšanu zemes vienībā Striķu iela 5,
Saldus, kas noslēgta ar daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas īpašniekiem pro
jekta “Teritorijas labiekārtojums
kvartālā starp Striķu, Rīgas un Lielo
ielu Saldū” veiksmīgai realizācijai.
Atbalstīja Saldus pamatskolas
dalību Eiropas Savienības izglītības,
mācību, jaunatnes un sporta pro
grammas Erasmus+ 2. pamatdarbības
(KA2)
“Sadarbība
inovācijas
veicināšanai un labas prakses
apmaiņa” projektu konkursā, iesnie
dzot projekta pieteikumus “Drāma”,
“Enerģijas tehnoloģiju piedzīvojums”
un “Ēd pareizi – kusties vairāk – dari
labāk!” pieteikumus.
Atbalstīja
projekta
“Ielu
tirdzniecības laukuma un atpūtas
vietas izveide Ezerē” pieteikuma
iesniegšanu
Eiropas
Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklātu pro
jektu iesniegumu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākumā 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
Atbalstīja projekta “Zobārstniecības
izveide
Druvā”
pieteikuma
iesniegšanu Eiropas Savienības Eiro
pas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklātu projektu
iesniegumu konkursa Latvijas Lau
ku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākumā 19.2.
“Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.
Atbalstīja
projekta
“Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Saldus novada Ezeres
pagastā” pieteikuma iesniegšanu
Darbības programmas “Izaugsme
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un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu
veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot
veselības
aprūpes
infrastruktūru” ceturtās atlases kārtas
pirmās apakškārtas projektu iesnie
gumu atlases konkursam.
Apstiprināja aktualizētu Saldus
novada attīstības programmas 2013.2020. gadam Investīciju plānu.
Atbalstīja projekta “Izglītojošās
nodarbības “Iepazīsti Jani Rozentālu”
aktualizēšana” pieteikuma iesnieg
šanu Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas ““Latvijas skolas
somas” satura radīšana muzejos” pro
jektu konkursam.
Atbalstīja biedrības “Saldus Rotari
klubs” projekta Pilsētvides objekts iz
veides pieteikumu Lauku atbalsta die
nesta izsludinātajam projektu konkur
sam LEADER programmas aktivitātes
“Vietējās teritorijas, tostarp dabas
un kultūras objektu, sakārtošanai, lai
uzlabotu pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un sasniedzamību” ietvaros.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības delegātus ar balsstiesībām
dalībai Latvijas Pašvaldību savienības
30. kongresā: domes priekšsēdētāju
Māri Zustu, priekšsēdētāja vietnieku
Raivi Zīrupu un domes deputāti Indru
Ūdri.
Apstiprināt Saldus novada domes
deputātu Edgaru Kronbergu kā Sal
dus novada pašvaldības pārstāvi
bez balsstiesībām dalībai Latvijas
Pašvaldību savienības 30. kongresā.

tamajam īpašumam Rubas pagastā.
Izdarīja grozījumus Saldus no
vada domes 2018. gada 22. februāra
lēmumā “Par nekustamā īpašuma
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sociālā aprūpes centra izveidei”.
Pilnvaroja Saldus novada domes
Pašvaldības mantas atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas
komisiju pieņemt lēmumus un izdodot
administratīvos aktus, kā arī veica
grozījumus komisijas nolikumā.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes iepirkumu komisijas nolikumā.
Apstiprināja
projektu
fonda
“Jauniešiem pagastos” nolikumu.
Izdarīja grozījumus Saldus no
vada sabiedrisko organizāciju atbalsta
fonda nolikumā, aizstājot 4. punktā
skaitli “300” ar skaitli “350”.
Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības projektu fonda nolikumu
2019. gadam.
Piešķīra līdzfinansējumus 300,00
eiro apmērā biedrībai “Mantinieki”
projektu “Ceļojums vēsturē” un
“Karavīru dziesmu dziedāšanas svētki
2019” realizācijai, slēdzot līgumus
ar Saldus novada pašvaldību par
finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Apstiprināja Kalnsētas speciālās
internātpamatskolas
telpu
no
mas maksas apstiprināšanu un
lēma piemērot Kalnsētas speciālās
internātpamatskolas un Cieceres
internātpamatskolas audzēkņiem at
vieglojumu 85% apmērā uzturēšanās
maksai internātā.

Nodeva atsavināšanai vairākus Sal
dus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus, noteica izsoļu
rezultātu uzvarētājus un lēma slēgt
pirkuma līgumus.

Lēma uzsākt Saldus novada
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA
“Saldus namu pārvalde” un SIA
“Saldus tirgus” reorganizāciju to
apvienošanas ceļā, kur SIA “Saldus
tirgus” tiek pievienots SIA “Saldus
namu pārvalde”.

Nodibināja ceļa servitūtu Saldus
novada pašvaldībai piekritīgam nekus

Noteica ūdenssaimniecības pakal
pojumu maksas Vadakstes pagastā,
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nosakot dzeramā ūdens piegādei –
0.70 eiro/m³ bez PVN un kanalizācijas
izmaksas – 0.45 eiro/m³ bez PVN.
Atbalstīja projektu “Veides meža
kapu būvniecība” kā Saldus novada
pašvaldības prioritāro investīciju
projektu un lēma ņemt ilgtermiņa
kredītu Veides meža kapu būvniecībai
193 000 eiro apmērā līdz 20 gadiem,
aizņēmuma pamatsummas atmaksu
sākot ar 2020. gada martu, no Valsts
kases ar tās noteikto kredīta atmaksas
procenta likmi, kas tiks izlietots 2019.
gadā, garantējot līdzfinansējumu 25%
apmērā.
Apstiprināts Saldus
novada pašvaldības
2019. gada budžets.
Budžeta ieņēmumu prognoze un
ieņēmumu novirzījums budžeta prog
rammu finansējumam tika izskatīti
Saldus novada domes Apvienotajā
komiteju sēdē š.g. 17. aprīlī.
PAR Saldus novada pašvaldības
2019. gada budžetu balsoja 13
deputāti, balsojumā nepiedalījās:
I. Ūdra, J. Levics, S. Beļkevičs, E.
Kalniņš. PAR balsoja: M. Zusts, R.
Zīrups, R. Doniņš, G. Baumanis, M.
Mednis, A. Saulītis, N. Balode, A.
Herings, D. Konuševskis, E. Kron
bergs, R. Sipenieks, V. Vovere, I.
Vanaga.
Liels paldies pašvaldības izpild
direktoram Kristapam Osim un
Finanšu nodaļas vadītājai Dairai
Šlankai par ieguldīto darbu, sastādot
Saldus novada pašvaldības 2019. gada
budžetu.
Saldus novada pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītāja Daira Šlanka stāsta,
ka Saldus novada pašvaldības 2019.
gada budžets izstrādāts, ievērojot li
kumos “Par pašvaldību budžetiem”,
“Par pašvaldībām”, “Par budžetu
un finanšu vadību”, “Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums”, kā
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arī Ministru kabineta noteikumos un
citos normatīvajos aktos paredzētās
prasības.
Saldus novada pašvaldības budžets
sastāv no pamatbudžeta, speciālā
budžeta, ziedojumu un dāvinājuma
budžeta.
Uz budžeta apstiprināšanas brīdi
Saldus novada pašvaldības plānotie
pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā
ir 26045186 eiro, kas ir par 1032425
eiro vairāk nekā 2018. gadā uz
apstiprināšanas brīdi.
Izdevumi 2019. gadam plānoti
27300810 eiro ar aizņēmumu
pamatsummu apmaksu, kas ir par
618598 eiro mazāk nekā 2018. gadā
plānotajiem izdevumiem.
Izdevumu
pārsniegums
pār
ieņēmumiem tiks segts no budžeta
līdzekļu atlikuma uz 2019. gada
1. janvāri, kas pamatbudžetā bija
2491748 eiro.
Pamatbudžets ir Saldus novada
domes budžeta galvenā daļa, kura
ieņēmumus veido:
• nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis,
nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu nodok
lis;
• nenodokļu ieņēmumi, kuros ietil
pst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma,
• valsts un pašvaldību nodevām, so
diem un sankcijām;
• pārējie nenodokļu ieņēmumi, ku
rus veido pārējie nenodokļu ieņēmumi
un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;
• ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi un transferti,
kurus veido valsts budžeta trans
ferti un pašvaldību budžeta transferti
jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek
saņemtas no atsevišķām ministrijām
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un paredzētas galvenokārt pedagogu
darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas
Savienības fondu finansēto projektu
īstenošanai.

un citiem izdevumiem, kas paredzēti
Saldus novada domes saistošajos no
teikumos “Saldus novada pašvaldības
2019. gada budžets”.

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklim (52% uz budžeta ap
stiprināšanas brīdi). Vērtēto ieņēmumu
prognozē iekļauj speciālo dotāciju,
kuru sadalījumā pa pašvaldībām
aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma
nodokļa sadales principiem. Speciālo
dotāciju Saldus novada pašvaldībai
2019. gadā sastāda 492213 eiro
apmērā.

Lielākie izdevumi Saldus novada
domes 2019. gada budžetā, tāpat kā
līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz
budžeta noteikumu apstiprināšanas
brīdi ir 38% no kopējiem izde
vumiem, ieskaitot valsts budžeta
mērķdotācijā pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un sociālā nodokļa no
maksai 8 mēnešiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa prog
noze ir 1543213 eiro apmērā, ņemot
Saldus novada pašvaldības nodokļu
speciālistu aprēķinus, kas nav būtiski
mainījies, salīdzinot ar 2018. gadu.
Saldus novada pašvaldība ir
dotācijas saņēmēja no Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda, kas
2018. gadā sastādīja 4.09 miljonus
eiro, jeb 16% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Taču, salīdzinot ar
2018. gadu, Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda dotācija ir
palielinājusies par 0.59% .
2019. gada budžetā ir iekļauts
algu palielinājums, ņemot vērā
2018. gada mēnešalgas no 450800 eiro palielinājums – 50 eiro,
2018. gada mēnešalgas virs 800 eiro
palielinājums – 100 eiro. Iekļauts
slodzes palielinājums pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem par 0.1
no 2019. gada 1. septembra.
Saldus novada domes pamatbudžeta
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību
funkciju izpildes nodrošināšanai –
izdevumiem no budžeta finansētu
institūciju, tajā skaitā pašvaldības
izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
sabiedriskās kārtības iestāžu, domes
administrācijas finansēšanai, novada
infrastruktūras uzturēšanai, novada
pasākumu finansēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem

17% jeb 4.5 miljoni eiro no
kopējā budžeta izdevumiem paredzēti
pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā ir
iekļauts atbalsts Eiropas savienības
un citu projektu līdzfinansējuma
saņemšanai un to realizācijai
2019. gada budžetā sociālajai
aizsardzībai plānoti 8% no visa
pamatbudžeta izdevumiem, kas,
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir
nemainīgi. Taču naudas izteiksmē tas
ir samazinājies par 59703 eiro.
Saldus novada domes plānotie
speciālā budžeta ieņēmumi 2019.
gadā ir 967 363 eiro.
Izdevumi 2019. gadam speciālajā
budžetā plānoti 1094035 eiro apmērā.
Saldus novada domes ziedojumu un
dāvinājumu budžetā ieņēmumi 2019.
gadā plānoti 400 eiro apmērā. Izlietot
plānots 106628 eiro.
Saldus novada pašvaldības saistības
2019. gadā sastāda 11.20 %, 2020.
gadā – 11.77%, 2021. gadā – 11.62%
(pielikumā pārskats par saistību
apmēru), kas norāda, ka pie esošajiem
ieņēmumiem turpmākos trīs gadus
Saldus novada pašvaldība ir finansiāli
stabila.

Zane Šteina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3
Grozījumi Saldus novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.20 “Par sociālajiem
pabalstiem Saldus novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2019.gada 28.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3 2.§).
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, 35. panta ceturto
un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25. pantu pirmo un otro daļu, Ministru ka
bineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 “Kārtība,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā, minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, li
kuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumiem Nr. 727
“Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās

2019. GADA MAIJS
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”
4.1.3.3.apakšpunktu.
Izdarīt Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem
Saldus novadā” šādus grozījumus:
1. Izdošanas tiesisko pamatojumu papildināt ar tekstu:
“Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra notei
kumiem Nr.727 “Darbības programmas “Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām
personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3.apakšpunktu”;
2. Papildināt ar 7.1punktu šādā redakcijā:
“7.1 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalsta saņemšanai ģimenes vai personas, kura dzīvo
atsevišķi no bērniem, un, ja ģimenē ir vismaz viens
pieaugušais darbspējas vecumā vai strādājošs pensionārs
vai persona ar invaliditāti, ienākumu līmenis uz personu
ir līdz 242.00 euro.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs
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Tiek veikti grozījumi Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos notei
kumos Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā”, jo ir konstatēti gadījumi,
kad noteikumi ierobežo iedzīvotāju iespējas saņemt palīdzību.
Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 “Darbības programmas
“Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3.3. apakšpunktā noteikts,
ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus fonda at
balsta saņemšanai nekā šo noteikumu 4.1.3.2. apakšpunktā minētie, kas noteic, ka Eiro
pas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalsta saņemšanai
kritērijs ir pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais maznodrošinātas ģimenes
(personas) ienākumu līmenis, ja tas ir noteikts mazāks par 242 euro. Saldus novada
domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr.20 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Saldus novadā” 7.2. apakšpunkts noteic, ka maznodrošināta ir ģimene vai
persona, kura dzīvo atsevišķi no bērniem, un, ja ģimenē ir vismaz viens pieaugušais
darbspējas vecumā vai strādājošs pensionārs vai invalīds, kurā ienākumu līmenis uz
personu ir līdz 220.00 euro. Tiek paplašināts personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt
tikai EAFVP atbalstu. Ģimenēm vai personai, kurām tiek noteikts statuss tikai EAFVP
atbalsta saņemšanai, nav tiesību saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Jautājums izskatīts un atbalstīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” veic saistošo noteikumu
piemērošanu.
								

M. Zusts

PASĀKUMU KALENDĀRS MAIJAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Improvizācijas teātra izrāde.
Biļešu cena: 7 un 9 EUR.Biļetes
iespējams iegādāties p/a “Saldus TIKS
30.05. plkst. 19.00
centrs” kasē, Striķu ielā 3, www.bilesu
paradize.lv vai stundu pirms pasākuma tā
norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus BJC, Lielajā ielā 3a
P/a “Saldus TIKS centrs” bērnu deju
18.05. plkst. 12.00 kolektīva “Dzīpars” sezonas noslēguma
koncerts. Ieeja bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkas
akustiskajā zālē
Mazo vokālistu atlases koncerts Saldus
novada svētku dienas programmai.
19.05. plkst. 11.00 Papildus informācija dalībniekiem un
nolikums www.saldus.lv.
Ieeja atlases koncertā bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
T/c Akvārijs (Striķu iela 10c)
Svinot t/c “Akvārijs” 10 gadu jubileju,
tiek atklāta Saldus novada izglītības
23.05. plkst. 15.00 iestāžu audzēkņu izstāde “Tilti” kopā ar
Elitu Patmalnieci un Baibu SipenieciGavari. Ieeja bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus novadā
No 29.04. līdz
Latvijas garšu nedēļa Saldus novada
4.05.
kafejnīcās un restorānā.
Saldus novada svētki “Saldus piepilda
un vieno”.
No 29.05. līdz
Vairāk informācijas www.saldus.lv, laik
2.06.
rakstā “Saldus Zeme” un sociālo tīklu
kontos.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Saldus BJC, Lielajā ielā 3b
Saldus BJC vokālā ansambļa “Notiņas”
7.05. plkst. 18.00
un draugu koncerts.
Saldus novada izglītības iestāžu mazo
15.05. plkst. 12.00
koru 1.-4. klašu sadziedāšanās.
23.05. plkst. 18.00

Saldus BJC interešu izglītības pulciņu
audzēkņu koncerts.

PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkas
akustiskajā zālē
14.05. plkst. 17.30 Jelgavas jauniešu bigbenda koncerts.
17.05. plkst. 17.00

Vijolnieces
koncerts.

Katrīnas

Auziņas

solo

23.05. plkst. 19.30

Saldus Mūzikas skolas Stīgu instrumentu
nodaļas audzēkņu koncerts.

T. Ķeniņa 100 gadu jubilejai veltīts kon
certs “Sarunas ar dzimteni”.
24.05.
Saldus Mūzikas skolas izlaidums.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
15.05. plkst. 13.00 Svētku koncerts Zelta ģimenēm.
KAPELLERU NAMĀ
Komandu spēle 6.-12.klašu skolēniem
Visu mēnesi
“Skaties dabā!” un nodarbība 1.-4.klašu
skolēniem Cieceres upes dabas takā.
Saldus J. Rozentāla mākslinieku grupas
Visu mēnesi
izstāde “Dzeltenās krāsas”.
Druvas amatierteātra izrāde: A.Eglīša
09.05. plkst. 19.00
luga “Par purna tiesu”.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
24.05. plkst. 16.30

Nodarbību
cikls
pirmsskolas
un
sākumskolas
audzēkņiem
“Muzeja
Visu mēnesi
draugs”. Izglītojošās nodarbības muzejā
skatāmajās izstādēs. Pieteikšanās pa tālr.
29357343.
Laimas Jaunskungas keramikas darbu
Līdz 12.05.
izstāde “Smadzeņu brīvība”.
Māla trauku veidošana kopā ar Andru
11.05. plkst. 14.00
Cvetkovu “Black folk pottery”.
18.05.– 07.07.

Ojārs Ulmanis “Profils”.

Muzeju nakts 2019 “Tā vienkārši,
ar vaļā acīm”. Tēma – Tālavas
18.05. plkst. 18.00 taurētājs. Programmā - Ojāra Ulmaņa
sadziedāšanās svētki, grupas “Perpetuum
Ritmico” koncerts u.c.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Novadpētniecības izstāžu cikla “Sajūtu
mednieki” 5. izstāde. Saldus fotokluba
No 2.05.
“Es daru” dalībnieka Laura Kalniņa
personālizstāde “Mans skatījums”.
7.05. – 25.05.
Skolēnu darbu izstāde “Rotājies”.
Literārs pasākums “Līdzsvara robežas”.
8.05. plkst. 14.00
Tikšanās ar dzejnieci Agitu Dragūnu.
8. un 9.05.
ESIP konkurss „iESkaties”.
Saldus un Brocēnu novadu mednieku
Līdz 9.05.
medību trofeju izstāde.
Foto izstāde “Saldus novada mazās gais
No 10.05.
mas pilis”.
Rakstniecības un mūzikas muzeja
No 16.05.
ceļojošā izstāde “Sadzejotā valsts”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
8.05. plkst. 10.00

Bezmaksas
nūjošanas
nodarbība
Kalnsētas parkā. Tikšanās pie estrādes.

8.05. plkst. 15.30

Skrējiena “Kalnsētas apļi 2019” II kārta
Kalnsētas parkā.
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10.05. plkst. 19.00
10.05. plkst. 20.30
11.05. plkst. 11.00

11.05. plkst. 13.30
11.05. plkst. 11.00
11.05. plkst. 10.00

Novada čempionāta basketbolā fināls
Saldus sporta kompleksā.
Novada čempionāta basketbolā fināls
Saldus sporta kompleksā.
Novada čempionāta basketbolā fināls
Saldus vidusskolas sporta zālē, Cieceres
ielā 6.
Novada čempionāta basketbolā fināls
Saldus vidusskolas sporta zālē, Cieceres
ielā 6.
Latvijas komandu čempionāta galda
tenisā fināls Saldus sporta kompleksā.
Nacionālā kausa izcīņa MX sacensībās
motokrosā Silavotiņu trasē.

Novada čempionāta basketbolā fināls
12.05. plkst. 12.00 (ja nepieciešama 3. spēle) Saldus vidus
skolas sporta zālē, Cieceres ielā 6.
Skrējiena “Kalnsētas apļi 2019” III kārta
15.05. plkst. 15.30
Kalnsētas parkā.
18.05.
Saldus HAT (frisbija) turnīrs Saldus
plkst. 9.00 – 19.00 stadionā.
Pludmales volejbola turnīrs “Lutriņi
26.05. plkst. 12.00
2019” Lutriņu pamatskolas stadionā.
Riteņbraukšana apkārt Cieceres ezeram.
1.06. plkst. 10.00
Starts Cieceres stadionā.
1.06. plkst. 10.00 Flag futbols Saldus stadionā.
PRO Basketball biatlons 4 vecuma
1.06. plkst. 11.00
grupās Saldus stadionā.
Skrejriteņu sacensības Striķu ielas posmā
1.06. plkst. 11.00
pie O. Kalpaka laukuma.
1.06. plkst. 13.00

Draiskais skrējiens “Ciecernieks”. Starts
no novada svētku dienas skatuves.

8.06. plkst. 10.00

Skrējienu seriāla “Stirnu Buks” Saldus posms Kalnsētas parkā.
EZERES PAGASTĀ
Ezeres kultūras namā

Leļļu teātra izrāde “Sapņu kuģis”. Ieejas
maksa 1,30 EUR.
Ezeres pamatskolas amatiermākslas
10.05. plkst. 13.45
kolektīvu Mātes dienai veltīts koncerts.
Saldus novada svētku ieskaņas kon29.05. plkst. 19.00 certs ar grupu “Rumbas kvartets”.
Ieeja bez maksas.
JAUNAUCES PAGASTĀ
9.05. plkst. 11.00

02.06. plkst. 11.00

Jaunauces pils dārza svētki Saldus
novada svētku ietvaros.

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņu tautas namā
Saldus novada svētku ieskaņas
30.05. plkst. 19.00 koncerts ar grupu “Rumbas kvartets”.
Ieejas bez maksas.
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LUTRIŅU PAGASTĀ
18.05

Koncerts “Mīļums” Lutriņu klubā.
Tikšanās ar publicisti, rakstnieci Maiju
25.05. plkst. 13.00
Krekli Lutriņu bibliotēkā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kalnu kultūras namā
Amatiermākslas kolektīvu atskaites
11.05. plkst. 19.00
koncerts.
Liepājas teātra izrāde. Dreks Benfilds
“Paldies Tev, draudziņ”. Biļešu cena 9,
12 un 15 EUR.
19.05. plkst. 15.00 Biļešu iepriekšpārdošana – SIA “Biļešu
paradīze” kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3), www.bilesu
paradize.lv, kā arī Kalnu kultūras namā
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Visu mēnesi

Foto izstāde “Pieķēru lasot…” Novad
nieku pagasta bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ

Amatiermākslas kolektīvu pavasara kon
17.05. plkst. 18.00 certs “Caur septiņiem vārtiem” Pampāļu
kultūras namā.
RUBAS PAGASTĀ
3.06.
Bērnu svētki Rubas sporta laukumā.
SALDUS PAGASTĀ, Druvas kultūras namā
16.05. plkst. 18.00
23.05. plkst. 18.00
25.05.

Druvas vidusskolas 1.-4. klašu “Pavasara
koncerts”.
Druvas vidusskolas 5.-12. klašu “Pava
sara koncerts”.
Andra Akermaņa 40 skatuves gadu jubi
lejas pasākums.
ŠĶĒDES PAGASTĀ

18.05. plkst. 22.00 Pavasara balle, Šķēdes PP zālē.
ZAŅAS PAGASTĀ, Zaņas skolā
Sezonas atklāšanas ZAĻUMBALLE
kopā ar grupu “Brīvdiena” Baļķulejas
24.05 plkst. 22.00
estrādē. Ieejas maksa 2 EUR. Līdzi ņemt
labu omu, groziņu un draugu kompāniju.
ZIRŅU PAGASTĀ, SAC “Citrons”
Karavīru dziesmu dziedāšanas svētki O.
Kalpaka muzejā “Airītes”.
Zirņu amatierteātra “Zita” pirmizrāde:
25.05. plkst. 13.00 A.Niedzviedža luga “Meklē omi Opim”
SAC “Citrons”.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Karaokes dziesmu vakars Striķu kultūras
18.05. plkst. 20.00
namā.
18.05. plkst. 18.00

Plašāk par pasākumiem Saldus novadā:

www.saldus.lv
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Domes vadība tiekas ar Kursīšu pagasta iedzīvotājiem
noslēgt gan uz vietas pagasta pārvaldē, gan elektroniski
interneta vietnē www.ekokurzeme.lv sadaļā “Pakalpo
jumi”.
Pārvaldes vadītājs lepojās par bibliotēkas-informācijas
centra aktīvo darbību, kas aktīvi raksta projektus un pie
saista papildu līdzekļus, radot daudzveidīgas aktivitātes
pagastā. Kursīšu bibliotēkai ir vieni no augstākajiem
darbības rādītājiem Saldus novada bibliotēku starpā.

Pēc aprīļa domes sēdes Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts aicināja iedzīvotājus uz
sarunu Kursīšu pagastā, lai runātu par pagasta un
novada aktualitātēm.
Arī šī iedzīvotāju tikšanās reize bija kupli apmeklēta.
Uz sarunu bija ieradušies vairāk nekā 45 interesenti.
Pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Drukovskis
iepazīstināja iedzīvotājus ar pagasta aktualitātēm.
Nekustamo īpašumu speciāliste-zemes ierīkotāja Sandra
Adakovska apkalpo Kursīša pagasta administratīvo teri
toriju un iedzīvotājus pieņem katru otrdienu no plkst. 9.00
līdz 11.00, kā arī informēja par uzskaitvedes darba laika
izmaiņām pagasta pārvaldē.
No 1. septembra Kursīšu pamatskola būs Kursīšu
sākumskola, kur mācības apgūs skolēni no 1. līdz 6.
klasei. Pārējiem skolēniem tiks nodrošināts e-talons un
nokļūšana līdz mācību vietai. Pagasta pārvaldes vadītājs
priecājās, ka ir panākta vienošanās par jauna sabiedriskā
autobusa maršruta Saldus-Ezere-Saldus izveidi, kas
tika pielāgots skolēnu stundu sākuma laikiem, kā arī
informēja, ka skolas mikroautobuss nodrošinās tālāk
dzīvojošo skolēnu nokļūšanu uz sabiedriskā autobusa pi
eturu Kursīšu centrā.
No 1. jūnija Saldus novadā mainās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sniedzējs un turpmākos septiņus gadus
to veiks SIA “Eko Kurzeme”. Iedzīvotāji līgumus var

Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie jaunas mācību prog
rammas izveides sākumskolā un pirmsskolas izglītības
iestādē. V. Drukovskis atzinīgi novērtēja kultūras un
sporta dzīvi pagastā, kā arī atgādināja, ka iedzīvotāji visu
aktuālo informāciju par pagasta aktualitātēm var uzzināt
interneta vietnēs (www.kursisi.lv, pagasta Facebook
un www.draugiem.lv kontos), informatīvajā izdevumā
“Kursīšnieks”, kā arī pie ziņojumu dēļiem vai ierodoties
uz sarunu pagasta pārvaldē.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts iedzīvotājus
informēja par Saldus novada pašvaldības 2019. gada
budžetu, kurš tika pieņemts aprīļa domes sēdē, kā arī
pastāstīja par Saldus novada jauno tūrisma vizuālo
identitāti – Saldus piepilda.
Tikšanās laikā tika uzdots gana daudz jautājumu
domes vadībai. Aktuālākie jautājumi bija par jauno at
kritumu apsaimniekošanas darbību, līguma slēgšanu,
konteineru lielumu un izvešanas biežumu. Tika runāts par
ielu apgaismojumu pagasta teritorijā, grāvju problēmu pie
dzīvojamās mājas, jauno medicīnas speciālistu piesaisti
darbam lauku teritorijās un citiem aktuāliem jautājumiem.
Noslēdzot tikšanos, domes vadītājs pateicās visiem
interesentiem par aktīvo dalību.
Nākamā Saldus novada domes vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem notiks 23. maijā Apvienotajā Jaunlutriņu
un Šķēdes pagastā. Aicinām iedzīvotājus uz sarunu
plkst. 18.00 Jaunlutriņu tautas nama zālē un plkst.
19.30 Šķēdes sporta zālē.
Atnāc, pajautā un uzzini!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām noslēgt jaunos
līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko
Kurzeme” aicina laikus noslēgt līgumus par atkritumu

13

SALDUS NOVADA VĒSTIS
apsaimniekošanu.
Saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem SIA “Eko
Kurzeme” Saldus novadā no 2019. gada 1. jūnija turpmākos
septiņus gadus nodrošinās atkritumu apsaimniekošanu
no privātpersonām un juridiskajām personām, kā arī
nodrošinās atkritumu šķirošanas infrastruktūru un tās
apkalpošanu.

2019. GADA MAIJS
• klātienē, aizpildot līguma veidlapas Saldus novada
pagastu pārvaldēs, Saldus novada pašvaldības Norēķinu
centrā, Striķu ielā 2, vai SIA “Eko Kurzeme” klientu
apkalpošanas centros Dzirnavu ielā 30, Saldū, un Ezer
malas ielā 11, Liepājā, LV-3401.
Līguma formu ir iespējams lejupielādēt un jau aizpildītu
to nogādāt kādā no klātienes līgumu noslēgšanas vietām.

Lai pārmaiņu process būtu raits un neradītu liekas
neērtības vai satraukumus nevienai no pusēm, aicinām
iedzīvotājus laikus noslēgt jaunos līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu.

Saldus novada iedzīvotāju ērtībai SIA “Eko Kurzeme”
ir atvēris arī klientu apkalpošanas centru Saldū, Dzirnavu
ielā 30. Tajā iedzīvotāji var gan noslēgt līgumus, gan arī
saņemt klātienes konsultācijas.

Līgumi ar esošo Saldus novada atkritumu
apsaimniekotāju būs spēkā līdz 2019. gada 31. maijam.
Pēc šī datuma atkritumu izvešana tiks nodrošināta tikai
iedzīvotājiem, kuri būs noslēguši līgumus ar SIA “Eko
Kurzeme”.

Saldus
novada
iedzīvotājus
nepieciešamības
gadījumā aicinām vērsties SIA “Eko Kurzeme” Klientu
apkalpošanas centrā pa tālr. 22022418 vai rakstīt e-pastu
info@ekokurzeme.lv.

SIA “Eko Kurzeme” nodrošina vairākas līgumu
noslēgšanas iespējas:
• elektroniski interneta vietnē www.ekokurzeme.lv
sadaļā “Klientu serviss”, izvēloties sadaļu “Jauna līguma
noslēgšana Saldus novadā”. Autorizācija notiek ar inter
netbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams
Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem.
Līgumu noslēgšanu elektroniski nodrošina SIA “Eco
Baltia vide”.

SIA “Eko Kurzeme”, kas ietilpst lielākajā vides
apsaimniekošanas uzņēmumu grupā “Eco Baltia grupa”,
darbojas Liepājā un vēl piecos tuvākajos novados –
Grobiņas novadā, Aizputes novadā, Pāvilostas novadā,
Durbes novadā un Skrundas novadā.
Kopš 2016. gada SIA “Eko Kurzeme” ir arī sadzīves
atkritumu šķirošanas rūpnīca Grobiņas novada “Skudrās”,
kas ir viena no modernākajām un efektīvākajām sadzīves
atkritumu šķirošanas rūpnīcām Latvijā.

MUZEJU NAKTS - 2019
Mūsu Muzeju nakts devīze ir ņemta no Ojāra Ulmaņa
dzejas rindām - “Tā vienkārši ar vaļā acīm”. Šīs tēmas
ietvaros 18. maijā plkst.18:00 tiks atklāta izstāde “Profils”,
kas veltīta Saldus goda pilsonim, pedagogam, sportistam,
dzejniekam Ojāram Ulmanim.
Kā jau katru gadu, arī šogad Muzeju nakti sāksim ar
orientēšanās sacensībām sadarbībā ar orientēšanās klubu
“Saldus”, Kapelleru namu, Saldus sporta skolu un TIKS
centru. Orientēšanās notiks pa Saldus vietām, kuras
saistītas ar Ojāra Ulmaņa dzīvi un profesionālo darbību.

18. maijā Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzejā atzīmēsim ikgadējo starptautisko akciju Muzeju
nakts - 2019.
Šogad Muzeju nakts tēma ir “Tālavas taurētājs”, lai
Latvijas simtgades ietvaros godinātu visu laikmetu un no
vadu varoņus.
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Tiem, kuri nepiedalīsies orientēšanās sacensībās,
muzeja pagalmā būs iespēja iesaistīties dažādās radošās
aktivitātēs. Visa vecuma bērnus aicinās biedrības
“Pieneņpūkas” organizētā radošā darbnīca. Muzeja
pagalmā varēs klausīties stāstījumus par NBS karavīru
piedzīvoto starptautiskajās misijās. Būs iespēja sevi
izdaiļot ar hennas tetovējumu.
Sadarbībā ar p/a “Saldus TIKS centrs” no plkst. 18.00

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2019. GADA MAIJS

varēs izmēģināt virtuālo gleznošanas darbnīcu “Es kā
Rozentāls”.

būs daļa no kopīgā kora un izdziedās visiem zināmas un
iemīļotas dziesmas.

Plkst. 19.00 par enerģisku muzikālo atmosfēru gādās
vakara īpašie viesi – sitaminstrumentu ansamblis
“Perpetuum Ritmico”. Jebkurš klausītājs, kurš ir atvērts
jauniem muzikāliem piedzīvojumiem, tiks pārsteigts un
aizrauts ceļojumā uz unikālu mūzikas skaņu dimensiju.

Pēc kārtīgām aktivitātēm muzeja pagalmā visiem
apmeklētājiem būs iespēja sasildīties un atgūt spēkus ar
siltu zupu no lauku virtuves.

Sagaidāmi arī NBS karavīru muzikāli pārsteigumi.
Pēc orientēšanās sacensību uzvarētāju apbalvošanas
visi vienosimies kopīgos Ojāra Ulmaņa sadziedāšanās
svētkos Andra Akermaņa vadībā. Ikviens apmeklētājs

Muzeju nakts programma veidota tā, lai dotu iespēju
visiem saskatīt mūsu varoņu darbus un izdzīvot varoņu
stāstus.
Visi mīļi gaidīti muzeja pagalmā 18. maijā plkst. 18:00!
Linda Baldiņa,
Muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielā Talka - sakopta teritorija un kopā būšanas prieks!
27. aprīlī Saldus novada pašvaldības vadība, deputāti un administrācijas darbinieki talkoja Kalnsētas parkā, kur
tika vākti atkritumi, sausie koku zari un labiekārtota parka nogāzes teritorija.
Paldies ikvienam, kurš pievienojās un pielika savu roku, lai sakoptu mūsu iemīļoto pastaigu un atpūtas vietu!
Paldies biedrībai “Saldus Saule”, kas arī aktīvi talkoja Kalnsētas parkā!

Top virtuālā gleznošanas
darbnīca “Es kā Rozentāls!”

3D vidē ikviens interesents var gleznot uz molberta
un aplūkot istabu, kurā uzturas arī pats Janis Rozentāls.
Lai pilnveidotu reālas vides izveidi, J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejs palīdzēja sagatavot
vēsturiskos materiālus.

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” ar
nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds” atbalstu
realizē projektu virtuālā gleznošanas darbnīca “Es kā
Rozentāls!”.
Projekta ietvaros ir izveidota virtuāla vide ar iespēju
teleportēties Rozentāla sapņa tornī, kur mākslinieks ir
uzturējies nepilnus divus gadus.
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Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 102. 2019. gada 3. MAIJS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv.
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