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Saldū

DARBA KĀRTĪBA:
Paziņojums par Saldus novada vēlēšanu komisijas lēmumu „Par novada
domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”.
1. Par Saldus novada himnu.

1.§
Par Saldus novada himnu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, kurš nosaka, ka
tikai novada dome var: “7) noteikt …, novada … simboliku, …”,

atklāti balsojot: PAR – 17 deputāti (N.BALODE, G.BAUMANIS,
S.BEĻKEVIČS, R.DONIŅŠ, A.HERINGS, E.KALNIŅŠ, D.KONUŠEVSKIS,
E.KRONBERGS, J.LEVICS, M.MEDNIS, A.SAULĪTIS, R.SIPENIEKS,
I.ŪDRA, I.VANAGA, V.VOVERE, R.ZĪRUPS, M.ZUSTS), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Saldus novada dome nolemj:
1. Apstiprināt dziesmu “Saldus saule” (mūzikas autors Ēriks ĶIĢELIS, vārdu
autors Māris ČAKLAIS) kā Saldus novada himnu.
2. Pilnvarot Saldus novada domes priekšsēdētāju parakstīt līgumu par
tiesībām pašvaldībai izmantot dziesmu “Saldus saule” kā Saldus novada himnu
(Līguma projekts pielikumā).
Lēmums nosūtāms Līguma slēdzējiem, administratīvajai nodaļai

Projekts

LĪGUMS PAR TIESĪBĀM IZMANTOT DZIESMU
“SALDUS SAULE”
(mūzikas autors Ēriks ĶIĢELIS, vārdu autors Māris ČAKLAIS) kā
SALDUS NOVADA HIMNU
Saldū
2018. gada 18.novembrī
Saldus novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114646, Saldus novada domes priekšsēdētāja Māra
ZUSTA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Saldus novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts –
PAŠVALDĪBA, no vienas puses, un
mūzikas autora Ērika ĶIĢEĻA mantinieki:
Fēliks ĶIĢELIS, personas kods ………………………...,
Agate ĶIĢELE – ĀBELE, personas kods ………….…..,
vārdu autora Māra ČAKLĀ mantinieks:
Imants ČAKLAIS, personas kods ………….………..…,
Elīna TANNE, personas kods ……………………….…,
Eduards ČAKLAIS, personas kods ……….……………,
Elīza ČAKLĀ, personas kods ……………………….…,
Māris Roberts ČAKLAIS, personas kods …….………..,
Ernests ČAKLAIS, personas kods ……………………..,
kurus pārstāv Ingmārs ČAKLAIS, personas kods ……..,
turpmāk kopā saukti - AUTORS, no otras puses, turpmāk abas puses sauktas – PUSES, ņemot
vērā PUŠU gribu un uzņemoties saistības, kas norādītas līguma tekstā, noslēdza šāda satura
līgumu:
1. AUTORS piekrīt un PAŠVALDĪBA lemj par dziesmas “Saldus Saule” turpmāko izmantošanu
kā Saldus novada himnu (turpmāk – HIMNA).
2. PAŠVALDĪBA lemj, ka HIMNA, kā viens no novada simboliem, tiek izmantota, lai veicinātu
Saldus novada lokālpatriotismu, novada vienotību un atpazīstamību.
3. HIMNU var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.
4. HIMNA izpildāma PAŠVALDĪBAS (PAŠVALDĪBAS institūciju) rīkoto pasākumu laikā,
atklājot svinīgus pasākumus.
5. HIMNU var izpildīt arī citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus.
6. AUTORS ļauj PAŠVALDĪBAI izmantot HIMNU bez papildus atlīdzības.
7. Visas autortiesības uz HIMNU pieder AUTORAM.

8. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas no AUTORA puses un atbilstoša domes lēmuma
pieņemšanas.
9.Šis līgums sagatavots un parakstīts eksemplāros valsts valodā uz 1 lapas, no kuriem viens
atrodas pie PAŠVALDĪBAS, otrs, trešais un ceturtais – pie AUTORA.

PAŠVALDĪBA:

AUTORS:

___________________
/M.Zusts/

___________________
/F.Ķiģelis/

AUTORS:

___________________
/A.Ķiģele - Ābele/

AUTORS:

___________________
/I.Čaklais/

