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Saldus novada svētki – piepilda un vieno

No 29. maija līdz 2. jūnijam tika svinēta Saldus
novada desmitgade ar devīzi “Saldus piepilda un vieno”.
29. maija vakarā Ezeres kultūras namā notika pirmais
svētku ieskandināšanas pasākums ar grupas “Rumbas
kvartets” koncertu.
Klātesošos
priekšsēdētājs
skaistā svētku
desmitgadi. Es

uzrunāja
Saldus
novada
domes
Māris Zusts: “Mēs šovakar esam ļoti
priekšvakarā, kad svinam mūsu novada
no sirds priecājos, ka šie ieskaņas svētki

notiek ārpus pilsētas, kas dod iespēju cilvēkiem pagastos
baudīt šos pasākumus, tāpēc mēs Jums svētkus atvedām
klāt.”
Otrais svētku ieskaņas pasākums notika 30. maija
vakarā Saldus novada ziemeļu pusē – Jaunlutriņu tautas
namā, kur arī izskanēja sirsnīgs un lustīgs grupas “Rumbas kvartets” koncerts. Esam patiesi priecīgi, ka abus vakarus pagastu kultūras namu zāles bija piepildītas!
Turpinājums 2.lpp.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Turpinājums no 1.lpp.
Spītējot lietainajiem laika apstākļiem, 31. maija vakarā
Saldus novada svētki tika atklāti ar krāšņu svētku gājienu,
kurā piedalījās gan pašvaldības iestādes, gan uzņēmēji –
kopumā vairāk nekā 1600 dalībnieki. Šogad gājienā varēja
piedalīties arī ar motorizētiem transportlīdzekļiem, kas
radīja šo gājienu vēl iespaidīgāku, skaļāku un krāšņāku.
Gājiens noslēdzās Kalnsētas parkā, kur ar Saldus novada
himnu “Saldus saule” tika atklāts svētku koncerts.
Atklāšanas koncertā uzstājas Agnese Rakovska, Aija
Andrejeva, Atis Ieviņš, Ingus Pētersons, Igo un Ieva
Kerēvica.
Pēc svētku koncerta Saldus pilskalnā pulcējās saldenieki un pilsētas viesi, lai atklātu jaunu vides objektu
Saldū. Atklāšanā Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts teica: “Mēs esam Saldus skaistākajā vietā,
kur paveras pats brīnišķīgākais skats uz pilsētu. Mēs
esam centušies un strādājuši, un esam izveidojuši savi
identitāti – mēs zīmējam seju un būvējam stāstu. Lai cik
paradoksāli nebūtu, arī pašas skaistākās vietas var padarīt
vēl skaistākas! Saldus piepilda!”
Iestājoties krēslai, ar dažādām projekcijām un gaismu
spēlēm, tika izgaismoti visi Saldus pilsētas tilti, turklāt uz
vairākiem no tiem notika arī dzejas, mūzikas vai sporta
priekšnesumi.
Romantiskas un neizmirstamas kāzas piektdienas
vakarā notika uz Saldus izgaismotajiem tiltiem, kur
JĀ vārdu teica divi Saldus novada pāri. Pēc laulību
ceremonijām pie J. Rozentāla akmens notika abu
jaunlaulāto pāru mičošana, kur pavarda uguntiņu iededza
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts.
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Agrā 1. jūnija rītā makšķernieki pulcējās uz
pludiņmakšķerēšanas sacensībām Cieceres upītē, kurās
piedalījās 25 dalībnieki. Pavisam kopā tika izmakšķerēti
10 kilogrami zivju. Izmakšķerētās zivis tika nogādātas Kapelleru namā, kur folkloras kopas “Medainis” dalībnieces
vārīja brīnumgardu zivju zupu, ko apmeklētāji naski izēda
pusstundas laikā.
Saldus novada svētku otrās dienas programmā tika
baudītas daudz un dažādas aktivitātes – svētku tirgus,
jauniešu skatuves programma ar Kas te? Es Te! varoņiem,
dienas skatuves programma O. Kalpaka laukumā,
aktivitātes jauniešu pļavā ar kendamas sacensībām
un stand-up izrādi, jautras atrakcijas bērnu pilsētiņā,
visdažādākās sporta aktivitātes, labāko bārmeņu šovs,
grandioza moto parāde un senās Kalmuižas spēles Saldus
tehnikumā.
Sestdienas vakarā krāšņi, emocionāli un iespaidīgi
izskanēja Saldus novada svētku lielkoncerts “Saldus
piepilda-Saldus vieno”, kurā piedalījās vairāk nekā 1000
dalībnieku. Koncertā uzstājās deju kolektīvi, sportisti,
teātra dalībnieki, dziedātāji un orķestris. Koncertu vadīja
saldeniece Līga Zeļģe un atraktīvais aktieris Mārtiņš Egliens.
Saldus novada svētku vakara programmā Kalnsētas
parku piepildīja grupas “Sudden Lights” un “Labvēlīgais
TIPS”.
Arī sestdien visas nakts garumā izgaismotie tilti pār
Cieceres upīti priecēja saldeniekus un pilsētas viesus.
Paldies ikvienam, kurš piepildīja Saldu un baudīja
krāšņo svētku programmu!
Saldus piepilda!
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Ģimenes dienā uzmirdz zelts un dimants!
Uz pasākumu viņi nāca saposušies, viens otru
balstīdami, jo solis nu daudziem ir kļuvis rimtāks. Bet pāri
visam – cieņa un lepnums par savu ģimeni. Acīs uzzibsnī
pa staram no tiem tālajiem gadiem, kad viņi viens otru
ieraudzīja.
Grupas “Baltie lāči” dziedātās dziesmas aizkustināja,
tās skandēja līdzi visa zāle. Domes priekšsēdētājs
Māris Zusts sveica laulību jubilārus – 31 pāri zelta kāzu
gadadienā, 21 – 55 gadu laulības jubilejā, 6 pāri ir kļuvuši
par Dimanta pāriem, kopā dzīvojot 60 gadus, bet 4 pāri
par saviem savus kopdzīves gadiem sauc 65 vasaras.
Priekšsēdētājs pateicās visām zelta ģimenēm par spēku,
dzīvesgudrību un vēlēja daudz skaistu gadu arī turpmāk.
Par skaistu tradīciju Starptautiskajā ģimenes dienā,
15. maijā, Saldus novadā ir kļuvis koncerts Saldus novada Zelta ģimenēm.
Saldus novads var lepoties – mums ir 205 pāri, kuri ir
nosvinējuši zelta jubileju. Sagaidot pārus, sirdī ielija kāds
īpašs siltums.

Slovākijas un Čehijas
vēstnieki viesojās Saldū
21. maijā reģionālās vizītes ietvaros Saldū viesojās
Čehijas vēstnieks Miroslavs Koseks un Slovākijas
vēstnieks Ladislavs Babčans.
Vēstnieki Saldus novada pašvaldībā tikās ar domes
priekšsēdētāju Māri Zustu, priekšsēdētāja vietnieku
Raivi Zīrupu, izpilddirektoru Kristapu Osis un Saldus
uzņēmējiem – SIA “Saldus ceļinieks”, AS “Delta LV” un
SIA “Cannelle Bakery” pārstāvjiem.
Slovākijas vēstniekam šī bija patīkama atgriešanās
Saldū pēc vairāk kā piecu gadu pārtraukuma. Viņš atzina, ka pilsēta ir mainījusies, tā ir attīstījusies un kļuvusi
skaistāka. Abu valstu vēstnieki uzsvēra to, ka vēlas
Latvijas iedzīvotājus iepazīstināt ar sabiedroto spēkos
dienējošajiem karavīriem un viņu misijas mērķiem šeit
Latvija, lai viņus uzskata par draugiem, nevis ienaidniekiem.
Slovākijas un Čehijas vēstnieki viesojās Jaņa Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejā, kur tika iepazīstināti
ar dižā mākslinieka gaitām, darbiem, kā arī ar unikālo
mākslas darbu kolekciju – mūsdienu zināmāko autoru
un vecmeistaru gleznojumiem – kas apskatāma muzeja
izstāžu zālē.

Ar dāvanām īpašā loterijā pasākuma dalībniekus
iepriecināja AS “TALLINK Latvija”, ziedu veikals
“Puķu feja”, maizes ceptuve “Lāči””, “Sudraba nams”,
skaistumkopšanas salons “Annes”, “Skrīveru saldumi”,
uzņēmums “North-66”, uzņēmējs Reinis Doniņš, veikals
“Avokado”.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Dienas izskaņā viesi pabija Saldus Tehnikumā, kur
tikās ar 1. kursa audzēkņiem, kas apgūst Kiberdrošības
tehniķa specialitāti. Sarunās ar skolēniem un pedagogiem
izskanēja vairāki jautājumi, tostarp par jauno speciālistu
apmācīšanu ne tikai interneta tehnoloģiju un dažādu
kiberdraudu novēršanā, bet arī par pasaules ekonomiku
un politiku.
Delegācijas sastāvā bija abu valstu karavīri: Čehijas
armijas 71. Mehanizētā bataljona un Slovākijas armijas
11. Mehanizētā bataljona “Martin” pārstāvji, kas atrodas
Ādažos, pildot sabiedroto pienākumus.
Linda Medne, starptautisko attiecību speciāliste
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Saldus ezera pludmale – skaista un draudzīga ģimenēm ar
bērniem

23. maijā svinīgi tika atklāta Saldus ezera bērnu
pludmale, kura tika labiekārtota projekta “Jaunas
infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu
veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko
ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai”
ietvaros.

Projekta ietvaros tika paplašināta Saldus ezera pludmales teritorija, izveidota pludmale bērniem, nodrošināta
publiska vides pieejamība, pilnveidota atpūtas zona un
infrastruktūra Saldus ezera pludmalē – ierīkots peldvietas
teritorijas norobežojums ūdenī, uzstādīti soliņi, atkritumu
urnas, ģērbtuve, rotaļu iekārtas un informatīvais stends.

Projektu īstenoja Saldus novada pašvaldība ar Latvijas
vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Būvdarbus veica SIA “AB Būvniecība”. Rotaļu iekārtas
izgatavoja un uzstādīja SIA “JLD”. Būvprojektu izstrādāja
un autoruzraudzību veica Valsts SIA “Meliorprojekts”.
Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Satvars”

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts savā
uzrunā teica: “Skatoties bērnu smaidīgajās ejās, pašā ielīst
prieks! Patiess prieks, ka mūsu bērniem, iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem ir vēl viena sakopta vieta, kur vasarā
baudīt ūdens un saules priekus.” M. Zusts atzina, ka šis
ir tikai sākums lielākam projektam. Realizējot nākošo
vides aizsardzības fonda projekta kārtu, tiek plānots vēl
paplašināt pludmales teritoriju uz pilskalna pusi. Domes
vadītājs vēlēja visiem skaistu un saulainu vasaru, lai
varētu izbaudīt šo spēļu laukumiņu un pludmali.

Notiek aktīvi būvniecības
darbi Saldus vidusskolas
sporta laukumā
Saldus vidusskolas sporta laukumā notiek aktīvi
būvdarbi, lai jaunajā mācību gadā skolēni varētu sportot
moderni aprīkotā sporta laukumā.
Būvdarbus veic SIA “Saldus Ceļinieks”, būvuzraudzību
SIA “Firma L4”, bet autoruzraudzību nodrošina
SIA “BM – projekts”.
Projekta vadītāja Eva Jēkobsone informē, ka projektā
plānots veikt esošā sporta laukuma pārbūvi un aprīkošanu,
t.sk. skrejceļa, futbola laukuma, tāllēkšanas bedres,
mešanas sektora, šķēršļu joslas, vingrošanas un streetbola
spēles vietas izveidošana. Sporta laukumā ir plānots āra
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Finansējums:
Projekta kopējās izmaksas 55556,00 EUR
LVAF finansējums: 38889,00 EUR (70% no kopējām
izmaksām).
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

apgaismojums un labiekārtojums.
Objektu plānots nodot ekspluatācijā līdz 2019. gada 23.
augustam.
Foto: SIA “Saldus ceļinieks”
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SALDUS NOVADA JAUNIEŠU DIENA 2019 – JAUNIEŠU VEIDOTA UN
PASNIEGTA CITIEM
vidusskolas 7.do klases jaunieši atrādīja savus popielu
priekšnesumus, Saldus BJC interešu izglītības pulciņa
“Mūsdienu dejas” jaunietes, biedrības “Saldus sporta
favorīts” karsējmeitenes “Melnās panteras” parādīja savu
dejotprasmi, bet “Saldus Džudo” kluba puiši demonstrēja
MMA paraugdemonstrējumus!
Īpašis viesis - dziedātāja PATRISHA - jauniešus
iedvesmoja tiekties pēc saviem sapņiem, norādīja, ka
viņi var būt tieši tie, kas vēlas, un apbūra visus ar savu
vienkāršību un atvērtību. Bet akrobātu šova grupa
STREET W
 ARRIORS piecēla kājās visus un atzina, ka šī
esot bijusi visatsaucīgākā publika!

26. aprīlī notika pasākums “Saldus novada jauniešu
diena 2019”.
Jaunieši – jauniešiem, tā noteikti var teikt par pasākuma
organizatoru komandu, tās sastāvā 22 jaunieši, JIC
“Šķūnis” vadītāja Laura Ūžele, jaunatnes lietu koordinatore Laima Tiļļa un Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Ginta Kožokaru.
“Izlauz13s” nebija tikai jauniešu dienas nosaukums,
tas bija arī galvenais vadmotīvs visa pasākuma laikā.
Izlauzies – jo tā bija iespēja jauniešiem piedalīties, redzēt
un uzzināt, kā arī pašiem parādīt savus talantus un
hobijus, bet 13, jo tieši tajā dienā JIC “Šķūnis” svinēja
savu trīspadsmito dzimšanas dienu.

Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja piedalīties
Eiroparlamenta vēlēšanu ģenerālmēģinājumā, ar mērķi
noskaidrot Saldus novada jauniešu attieksmi par Saldus novada pašvaldības stipendijas “Vidusskolēnu Medusmaize”
nepieciešamību. Kopā aizpildīti 27 biļeteni, kuros visos
jaunieši balsojuši “PAR”. Tāpat jauniešiem bija jāizsaka
viedoklis par vērtībām, par ko viņi balsotu. Visbūtiskākās
jauniešiem ir brīvība, cieņa un taisnīgums, tāpat aktuāla ir
arī drošība, atbalsts, izklaide.
Organizatori saka paldies visiem jauniešiem, kas bija
organizatoru komandā, visiem, kuri uzstājās, viesiem un
pasākuma apmeklētājiem!
Pasākumu atbalstīja uzņēmums “Cannelle Bakery”.
Pasākumu rīkoja Saldus BJC stuktūrvienība JIC “Šķūnis”,
Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde, biedrība
“Saldus jauniešu balss”.

Šķūni un jauniešus sveica, kā arī aktivitātes testēja
Saldus novada domes deputātu komanda. Saldus novada
domes priekšsēdētājs Māris Zusts savā uzrunā atzina, ka
jauniešiem ir daudz iespēju, viņa ceļa vārdi jauniešiem:
“Visa pasaule Jums ir vaļā, viss ir Jūsu rokās un galvā”.

Izdevumi par pasākuma īstenošanu segti no Saldus novada pašvaldības, no projekta “7 pret 1 SAVĀ labā” (“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā
fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”(PuMPuRS))
finansējuma.

Un 97 jaunieši, kas apmeklēja pasākumu, tiešām
izlauzās, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Atklāšanā
vadītāji Alise Strautāre un Krists Celms izlauzās no
līmlenšu režģa, trešais vadītājs Toms Dakteris no skatītāju
rindām. Dienas pirmajā daļā 9 jauniešu komandas pildīja
13 aktīvus uzdevumus, kuros bija jāiepazīst Saldus,
jauniešu iespējas, jauniešu vietas, jāizlaužas radošumā,
atjautībā, spēkā un veiklībā, tai skaitā jāatrod „izeja”
aktivitātē “Izlaušanās istabas”, ko piedāvāja Kuldīgas
jauniešu māja. Savukārt, vakarā talantīgais Krists Celms
rādīja savus talantus, Saldus vidusskolas 5.c un Druvas

Laura Ūžele,
JIC “Šķūnis” vadītāja,
biedrības “Saldus jauniešu balss” valdes priekšsēdētāja
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Notika Saldus novada domes sēde
23. maija domes sēdē tika skatīts
51 lēmumprojekts.
Veica grozījumus saistošajos noteikumos:
• Nr. 21 “Par personu aprūpi mājās
Saldus novadā”;
• Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem
Saldus novadā”;
• Nr. 14 “Grozījumi Saldus novada domes 2017. gada 24. augusta
saistošos noteikumos Nr. 14 “Saldus
novada pašvaldības nolikums””;
• Nr. 15 “Par grozījumiem Saldus
novada domes 2019. gada 25. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par
Saldus novada pašvaldības budžetu
2019. gadam””.
Veica Saldus novada domes
mājokļu un sociālo jautājumu komisijas vārdiskā sastāva maiņu.
Noteica Saldus novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm un Saldus novada izglītības iestādēm, kurās
ir pirmskolu izglītības grupas, darba
laiku 2019. gada vasaras periodā.
Lēma pārtraukt Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansētā projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām Saldus pilsētā” Nr.
EKII-3/13 (26.02.2019. līgums Nr.
155) īstenošanu.
Nodeva atsavināšanai vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus.
Apstiprināja vairāku izsoļu noteikumus, noteica pircējus un lēma slēgt
pirkuma līgumus.
Pieņēma ziedojumus Saldus novada svētkiem no SIA “Saldus
meliorācija”, SIA “Saldus ceļinieks”
un SIA “ Alfor”.
Piešķīra līdzfinansējumu:
• 300,00 eiro apmērā biedrības
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“Motoklubs Ezere” projekta “MĒS
PAR motosportu Ezerē – 2019!”
realizācijai;
• 350,00 eiro apmērā biedrības
“Durvis uz radīšanu” projekta “Sit,
Jānīti, vara bungas, sakur Jāņa
uguntiņu!” realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Mūsu ligzda” projekta “Paši varam –
paši darām 2019!” realizācijai;
• 350,00 eiro apmērā biedrības
“VK Saldus” projekta “Komandas
sporta apģērbu nodrošinājums dalībai
Līderbahas Grand Slam turnīrā”
realizācijai;
• 350,00 eiro apmērā biedrības
“AIRĪTES STACIJA” projekta “5
minūtes no A9” realizācijai;
• 350,00 eiro apmērā biedrības
“Jaunlutriņu attīstības biedrība” projekta “Vasarsvētku talkas projektā
“Jauna kleita Jaunlutriņu skolai””
realizācijai;
• 300,00 eiro apmērā biedrības
“Jaunmuižnieks” projekta “Jestrais
Saulgriežu skrējiens” realizācijai.
Izslēdza no Apvienotās Jaunlutriņu
un
Šķēdes
pagastu
pārvaldes
grāmatvedības
uzskaites
debitoru parādu par dzīvokļu īri un
komunālajiem
pakalpojumiem
1234,12 eiro apmērā.
Izslēdza no Saldus novada
pašvaldības
grāmatvedības
uz
skaites nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu, kas sastāda 340.09 eiro.
Noteica
Saldus
novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests”
organizētā
semināra
Latvijas pašvaldību sociālo dienestu
vadītājiem, kas norisināsies 2019.
gada 5. jūnijā, dalībniekiem dalības
maksu 10.00 eiro apmērā (t.sk. PVN).
Apstiprināja Lutriņu pamatskolas
maksas pakalpojumus.

Noteica Saldus Bērnu un jaunatnes centra organizētām radošām
nodarbībām “Iešūpo vasaru”, kas
notiks no 03.06.2019. līdz 07.06.2019.
un no 10.06.2019. līdz 14.06.2019.,
dalībniekiem dalības maksu 20.00
eiro apmērā (bez PVN).
Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada 22. marta
lēmumā “Par Kurzemes plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna
saskaņošanu”.
Atbalstīja
Saldus
novada
pašvaldības projekta “Mums ir pa
ceļam” iesniegumu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī saskaņā ar vietējā
līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes
politikas plānošanas dokumentiem”
Jaunatnes politikas valsts programmas
2019. gadam ietvaros.
Lēma slēgt vienošanos ar Valsts
akciju sabiedrību “Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs” par
apgrūtinājumu (elektronisko sakaru
kabeļu kanalizācijas tīkla izbūve)
nodibināšanu
Saldus
novada
pašvaldībai piekritīgajās/piederošajās
zemes vienībās.
Atbalstīja
Saldus
novada
pašvaldības dalību Igaunijas-Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020. gadam 5. atklātā projektu
konkursa 2. prioritātē, iesniedzot projekta “Latvijas- Igaunijas militārais
mantojums” (“Latvian - Estonian
Common Military Heritage Tourism
Product”) pieteikumu 36 871,00 EUR
apmērā.
Pilns domes sēdes protokols
p ieejams Saldus novada pašvaldības
mājaslapā zem sadaļas dome – domes
sēdes.

Zane Šteina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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“52.4.” uz “51.4.”;
2. Aizstāt 52. punktā apakšpunktu numerāciju no “53.1.,
53.2.,53.3.” uz “52.1.,52.2., 52.3.”;

Grozījumi Saldus novada domes
2018.gada 24.maija saistošos
noteikumos Nr.9 “Par Saldus
novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību”

3. Papildināt 52. punktu ar 52.4. apakšpunktu un 52.5.
apakšpunktu šādā redakcijā:

Pieņemti ar Saldus novada domes 2019. gada 25. aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4 8.§).

52.5. personām atsevišķas situācijas risināšanai ar
sociālā darbinieka pamatotu situācijas aprakstu.”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru
kabineta 2003. gada 25. maija noteikumu Nr. 275 “Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.

4. Aizstāt 52.1. apakšpunktā un 56.2. apakšpunktā
vārdu “invalīdiem” ar vārdiem “personām ar invaliditāti”.

Izdarīt Saldus novada domes 2018. gada 24. maija
saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 51. punktā apakšpunkta numerāciju no

“52.4. personām, kuras atrodas pašvaldības apgādībā
ilgstošas aprūpes institūcijā;

5. Aizstāt 53. punktā skaitļus “53.1. un 53.2.” ar
skaitļiem “52.1. un 52.2.” un papildināt aiz skaitļa “52.2.”
ar vārdu un skaitli “un 52.4.”;
6. Aizstāt 54.punktā skaitli “53.3.” ar skaitli “52.3.” un
papildināt aiz skaitļa “52.3.” ar vārdu un skaitli “un 52.5.”;
7. Aizstāt 56. punkta 56.2. apakšpunktā skaitli “53.1.”
ar skaitli “52.1.” un 56.3. apakšpunktā skaitļus “53.2. un
53.3.” ar skaitļiem “52.2. un 52.3.”;
8. Svītrot 58.2. apakšpunktā vārdus “vai pašvaldības”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts

Tiek veikti grozījumi Saldus novada domes 2018. gada 24. maija saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību”, jo ir mainījies sociālā aprūpes centra “Ābeles” juridiskais statuss,
tas ir p/a “Sociālais dienests” struktūrvienība.
Nepieciešamība precizēt noteikumus pēc sociālās aprūpes centra “Ābeles” iekļaušanas
p/a “Sociālais dienests” sastāvā.

Projekta nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta ietekme uz
Nav attiecināms.
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
Nav attiecināms.
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
Jautājums izskatīts un atbalstīts Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā, Sociālo,
un konsultācijas ar
izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs
								
M. Zusts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
Grozījumi Saldus novada domes
2015.gada 2.jūlija saistošos noteikumos Nr.20 “Saldus novada
pašvaldības aģentūras „Saldus
Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” nolikums”
Pieņemti ar Saldus novada domes

2019. gada 25.

aprīļa sēdes lēmumu.
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu un 16 .panta otro daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 2. jūlija
saistošos noteikumos Nr. 20 “Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumiem” nolikums” šādus
grozījumus:
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1. Svītrot 5.punktā vārdus “Radio un televīzijas likumu”;

4. Svītrot 11.6.apakšpunktu;

2. Svītrot 9. punktā vārdus “Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus radio””;

5. Svītrot 12.6.apakšpunktu;

3. Svītrot 10.punktā vārdus “organizēt ar “Saldus
radio” darbību saistītus projektus, reklāmas”;

6. svītrot 18.punktā mājaslapas adresi “www.saldus
radio.lv” ;
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

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

No Saistošiem noteikumiem svītrota Aģentūras funkcija par Saldus radio darbības
nodrošināšanu.
Saldus radio neekonomiska darbība, kas prasa nesamērīgus pašvaldības ikgadējus
finanšu resursus.
Aģentūras 2019. gada budžets plānots bez finanšu ieguldījumiem Saldus radio.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Kultūras un sporta komisijā, atbalstīts novada
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9
Grozījumi Saldus novada domes
2018.gada 25.janvāra saistošos
noteikumos Nr.2 “Par Saldus
novada pašvaldības aģentūras
“Saldus tūrisma, informācijas,
kultūras un sporta centrs” maksas
pakalpojumiem”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2019. gada 25. aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§).

M. Zusts

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta
ceturto daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2018. gada 25. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Saldus tūrisma, informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumiem” Pielikumā šādus
grozījumus:
1. Svītrot noteikumu Pielikuma 4.punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

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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No Saistošiem noteikumiem tiek izslēgts punkts par maksas pakalpojumiem, kurus
sniedza aģentūras struktūrvienība Saldus radio.
Sakārtot saistošos noteikumus atbilstoši novada domes lēmumiem.
Nav būtiskas ietekmes uz 2018. plānoto gada budžetu, jo budžeta ieņēmumi, līdz ar to
arī izdevumi, netika plānoti.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Kultūras, sporta un tūrisma komisijā, atbalstīts
novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
								

M. Zusts

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Pasākumā “Mēs lepojamies” sumina
izcilniekus
15. maijā Skrundas muižā svinīgi tika sumināti novada skolu audzēkņi, kuri mācību gada laikā ieguvuši
godalgotas vietas starptautiskās un valsts mācību
priekšmetu
olimpiādēs,
konkursos,
zinātniskās
pētniecības darbu konferencē.
Šogad par izciliem sasniegumiem tika apbalvoti
12 skolēni no Druvas vidusskolas un Saldus vidus
skolas. Paldies tika teikts jauniešiem, viņu vecākiem un
skolotājiem.

2019. GADA JŪNIJS
sasniegtā, jo drosmīgiem cilvēkiem nav problēmu, bet ir
izaicinājumi. “Izaicinājumu dzīvē būs daudz, bet jums ir
izcils prāts, lieciet to lietā, lai viss izdotos!”
Apbalvojumu saņēma: Ansis Gustavs Andersons, Edgars Andersons, Elvis Groskops, Edvards Mikāls, Elizabete Mūrniece, Arta Vectīrele, Dāvis Gavars, Niks Derums, Annija Ance Valdmane, Anete Dace Svārupa,
Emīls Didzis, Krista Gabriela Roba.
Lepojamies ar mūsu novada skolēnu augstajiem sasniegumiem!
Zane Šteins, sabiedrisko attiecību speciāliste

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts savā
uzrunā teica: “Mēs lepojamies ar skolēnu sasniegumiem,
ar vecākiem, skolotājiem un direktoriem. Tas nav viena
cilvēka darbs, tas ir daudzu iesaistīto cilvēku darbs. M.
Zusts aicināja skolēnus apzināties un novērtēt to, kas
viņiem ir – ļoti, ļoti gaišs un attīstīts prāts. Tā ir vērtība,
kas mūžu mūžos noderēs, bet ā ir jāpilnveido un par to vēl
ir jācīnās uz priekšu. Domes vadītājs vēlēja nepstāties pie

Muzeju nakts Jaņa Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas
muzejā
Šogad Muzeju nakts tika atklāta ar Ojāram Ulmanim
veltītu izstādi “Profils”, kura skatāma līdz 7. jūlijam.
Tradicionālo orientēšanās sacensību maršruts šogad
tika plānots Saldus pilsētas vietās, kuras saistītas ar Ojāra
Ulmaņa dzīvi un profesionālo darbību.
Šogad orientēšanās sacensībās piedalījās 28 komandas
no kurām:
• 1. vietu ieguva komanda “Zaļās sēnes”;
• 2. vietu ieguva trīs komandas: “Blondīnes šokolādē”,
“Šmitu ģimene” un “Riteņotāji”

dzejas rindām. Muzeju Nakts apmeklētājiem bija iespēja
iegūt hennas tetovējumus un izmēģināt virtuālās brilles
“Es kā Rozentāls”.
Visiem muzeja apmeklētājiem, gaidot orientēšanās
sacensību uzvarētājus, bija iespējas dzirdēt mūsu NBS
karavīru varoņstāstus un kapelāna Mārtiņa Burkes
Burkevica dziedājumu, piedzīvoto misijās, kā arī izbaudīt
vakara īpašos viesus – sitaminstrumentu ansambli
“Perpetuum Ritmicco”.
Muzeju nakts pasākuma vakara daļā skanīgi izskanēja
Ojāra Ulmaņa sestie sadziedāšanās svētki mūziķa Andra
Akermaņa vadībā.
Linda Baldiņa
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja
sabiedrisko attiecību speciāliste

• 3. vietu ieguva komanda “Saldalus”;
3 komandas saņēma speciālbalvas par muzeja
popularizēšanu sociālajā vietnē Instagram, izmantojot
tēmturi #saldusmuzejunakts, un par labāko komandas
vizuālā tēla noformējumu apbalvotas “Melnās sirdis” un
“Blondīnes šokolādē”, kuras katru gadu izceļas ar īpaši
pārdomātiem tērpiem.
Muzeja pagalmā notika dažādas aktivitātes. Radošajās
darbnīcās tika veidotas dzejas grāmatiņas, kartītes,
glezniņas no dažādiem dabīgiem materiāliem un
papildināta varoņu taka ar skaistiem zīmējumiem un
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Pagastu pārvalžu vadītāji
viesojās Grobiņas novadā
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apsaimniekošanas poligonu, kur tiek vestu arī Saldus novada atkritumi.

7. maijā Saldus novada pagasta pārvalžu vadītāji
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Grobiņas novadu.
Grobiņas novada domes vadība mūs uzņēma brīnišķīgās
latviešu rakstnieces Zentas Mauriņas muzejā, kur muzeja
vadītāja pastāstīja, ka rakstniece bijusi labos draugos ar
mūsu novadnieka Jaņa Rozentāla ģimeni. Pēc tam pagastu
pārvalžu vadītāji viesojās pie mūsu novada jaunā atkritumu apsaimniekotāja SIA “EKO Kurzeme” šķirošanās
punktā un apmeklēja SIA “Liepājas RAS” atkritumu
Pampāļu pagasta dienas centra aktivitātes
Pampāļu dienas centrs joprojām realizē projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Saldus novadā” piedāvātās
aktivitātes.
Centīgākie projekta dalībnieki ir Pampāļu seniori,
g ribas teikt viņiem lielu padies, ka atbalsta un iesaistās
dienas centra rīkotajos pasākumos. Jau otro gadu Pampāļu
pagasta aktīvākie seniori dienas centra telpas izmanto
ikmēneša tikšanās reizēm, lai kopīgi atzīmētu un svinētu
savu biedru jubilejas un plānotu citas sev interesējošas
aktivitātes. Ir bijis, ka uz nākošo tikšanās reizi tiek
izplānots uztaisīt un nobaudīt kādu jaunu salātu recepti,
rezultātā gan patīkama tikšanās, gan jauna recepte ik
dienai vai svētkiem.
Skola Pampāļu pagastā ir nedaudz ārpus pagasta centra,
tāpēc nereti dienas centru izmanto skolēni un viņu vecāki.
Šī gada 9. klase, viņu audzinātāja un vecāki ir bijuši
bieži dienas centra viesi, gan piedaloties dienas centra
darbinieku rīkotajos pasākumos bērniem, gan realizējot

paši savas izdomātās aktivitātes, izmantojot centra mājīgās
telpas. Tuvojoties 9. klases pēdējam skolas zvanam, dienas centrs pārvērtās par kārtīgu rūķu darbnīcu, kad
skolēni ar vecākiem gatavoja sveicienus un pārsteigumus
saviem skolotājiem. Iesaistījās visi, kāds sēja puķu pušķi,
kāds deva padomu, kāds ar savu humora devu gādāja par
jautrību. Jāsaka, redzot šādu sadarbību starp bērniem,
viņu audzinātāju un vecākiem, sirds priecājas!
Jāatzīst, pavasarī Dienas centrs paliek nedaudz tukšāks,
jo pavasara saulīte un patīkamie laika apstākļi aicināt
aicina sabiedrību pievērsties āra aktivitātēm, kam svarīgi
dārzā pastrādāt, kam ar riteņiem pabraukāt un bumbu
paspēlēt.
Tuvojas Saldus novada svētki, un gribas novēlēt mums
visiem būt aktīviem un ieinteresētiem sava pagasta un
novada sniegtajās iespējās, atbalstīt vienam otru, lepoties
ar vietu kurā dzīvojam, novērtēt līdzcilvēku labos darbus
un no sirds priecāties vienam par otru!
Dace Daugele, sociālā darbiniece

Sveicam savus draugus pilsētas un novada svētkos
10. maija vakarā Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis sveica Skrundas novadu svētkos,
kur apmeklēja Maestro Raimonda Paula un aktiera
Andra Bērziņa jauno dzejas un dziesmu programmu “Es
šonakt sēdēšu uz jumta”.
24. un 25. maijā Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts ar delegāciju viesojās mūsu sadraudzības
pilsētā Šilutē (Lietuva), kur sveica Šilutes mēru pilsētas
svētkos, piedalījās svētku gājienā un apmeklēja svinīgo
svētku atklāšanas koncertu.
Esam gandarīti, ka mūsu draugi, apmeklējot mūsu
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n ovada svētkus, ir guvuši patīkamas emocijas no svētku
gājiena un īstenojuši šādu ideju arī savos svētkos.
25. maijā Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Raivis Zīrups viesojās Kandavas novada svētkos
“Novadnieku dienas”. Apsveikuma runā Kandavas domes
priekšsēdētājai Ingai Priedei, domes pārstāvjiem un citiem
aicinātajiem viesiem, R. Zīrups dalījās atmiņās par Kandavu, kā arī uzsvēra to, ka pilsēta ir mainījusies, kļuvusi
skaistāka, un tajā ir patīkami atgriezties.
Domes priekšsēdētaja vietnieks devās arī svētku
gājienā uz Ozolāju estrādi, kur baudīja svētku koncertu ar
Maestro Raimonda Paula dalību.

Saldus novada ēdināšanas uzņēmumi aicināja baudīt Latvijas garšas
No 29. aprīļa līdz 4. maijam Saldus novadā, sadarbojoties vietējiem ēdināšanas uzņēmumiem un Saldus
TIKS centram, notika īpaša gastronomiska akcija –
“Latvijas garšu nedēļa”.
Saldus novada kafejnīcas un restorāns šajās dienās
aicināja ieturēt īpašu mielastu, piedāvājot savu v ersiju par
latvisku garšu. Latvijas garšu nedēļā piedalījās restorāns
“Stikla pērlīšu spēle”, kafejnīcas “Terase”, “Ziemelis”,
“Ķēķis”, “Hot Cafe”, “Mežavējš” un bārs “Velve”.
Ēdināšanas uzņēmumi bija sagatavojuši īpašu trīs
ēdienu piedāvājumu, katrā no tiem atklājot kādu no
Latvijai raksturīgajām garšas niansēm. Priecē, ka
vairāki ēdināšanas uzņēmumi bija izvēlējušies savos
ēdienos iekļaut vietējos novada produktus, piemēram,
spoguļkarpas no Sātiņu zivsaimniecības, foreles no

 ovadnieku pagasta, cūkgaļu no zemnieku saimniecības
N
“Rubuļi” u. c. sastāvdaļas.
Ēdināšanas uzņēmumu veikums tika novērtēts –
apmeklētāju un Latvijas garšu baudītāju skaits kafejnīcās
un restorānā bija pat lielāks nekā pagājušā gada rudenī
“Saldus garšu festivāla” laikā.
Pārrunājot Latvijas garšu nedēļas norisi, ēdināšanas
uzņēmumu pārstāvji un Saldus TIKS centrs jau vienojās
par Saldus garšu festivāla tradīcijas turpināšanu šī gada
septembrī, kad šāda veida pasākums mūsu novadā
notiks jau trešo reizi – kā jauns izaicinājums ēdināšanas
uzņēmumiem un neikdienišķu garšu baudījums ikvienam
interesantam.
Sintija Pileniece
Saldus TIKS centra tūrisma speciāliste

Aicinām baudīt Saldus kokteili
Kokteilim ir gan alkoholiskā, gan bezalkoholiskā
v ersija, tāpēc to kā lielisku atspirdzinājumu karstajās
vasaras dienās varēs baudīt ikviens. 14. maijā kokteilis tika
prezentēts Saldus novada ēdināšanas nozares uzņēmējiem,
iepazīstinot gan ar recepti, gan pagatavošanas veidu un
niansēm.
Šobrīd Saldus kokteilis ir pieejams kafejnīcās
“Mežavējš”, “Ķēķis”, “Hot Cafe”, “Baron`s”, “Terase”,
“Ziemelis”, “Oāze”, kā arī bārā “Velve” un pludmales
kafejnīcā “Bungalo”.
Pēc bārmeņa Arta Štromaņa iniciatīvas ar Saldus
TIKS centra atbalstu ir tapis īpašs Saldus kokteilis,
kas priecē ar medaini dzeltenu krāsu un vienkāršu, bet
atsvaidzinošu un izteiksmīgu garšu buķeti.

Sintija Pileniece
Saldus TIKS centra tūrisma speciāliste
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

2019. GADA JŪNIJS

Svinīgi atklāts sociālās aprūpes centrs “Ruba”
Sociālās aprūpes centrā “Ruba” tiks nodrošināti
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi senioriem
un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Tajā paredzētas
vietas 24
iemītniekiem, nodrošinot iespēju dzīvot
vienvietīgās, divvietīgās, trīsvietīgās un četrvietīgās
istabiņās. Sociālās aprūpes centrs atrodas ēkas 1. stāvā
un ikdienā par klientiem rūpēsies sociālais darbinieks,
aprūpētāji, medicīnas māsa un ģimenes ārsts.
Sociālās aprūpes centrs “Ruba” nodrošina iemītniekus:
• ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais
inventārs;
10. maijā Saldus novada Rubas pagastā svinīgi tika
atklāts sociālās aprūpes centrs “Ruba”, kuru bijušās
Rubas speciālās internātskolas ēkā izveidoja biedrība
“Latvijas Sarkanais Krusts”.
Atklāšanas lenti grieza Saldus novada pašvaldības
i zpilddirektors Kristaps Osis, p/a “Sociālais dienests”
direktore Ina Behmane, biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” ģenerālsekretārs Uldis Līkops un sociālās aprūpes
centra “Ruba” vadītāja Evita Andersone.
Apsveikuma runā izpilddirektors teica, ka šī centra
izveidē neesot gājis viegli, bet šodien šis ir liels ieguvums
mūsu novada iedzīvotājiem, jo tika izveidotas jaunas d arba
vietas, tiek nodrošināti kvalitatīvi sociālie pakalpojumi
un skaistā ēka ir apdzīvota, kas veicina novada attīstību
kopumā. Sveicēji centra darbiniekiem vēlēja izturību,
radošumu, mīļumu, uzticamus un atsaucīgus klientus.
Jaunais sociālās aprūpes centrs atrodas bijušajā muižas
parkā, ļoti skaistā un klusā vietā. Tas ir 2,7 km no Rubas
pagasta centra, 43,7 km no Saldus un 138,5 km no Rīgas.

• apgādā klientus ar veļu, apģērbu un apaviem, ja pašam
klientam dažādu apstākļu dēļ to nav;
• organizē klientu medicīnisko aprūpi;
• organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu
vecumu un veselības stāvokli;
• veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas
pasākumu kompleksu atbilstoši katra klienta fiziskajam
un psihiskajam stāvoklim;
• ja nepieciešams, apgādā klientu ar tehniskajiem
palīglīdzekļiem;
• organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
• organizē garīgo aprūpi;
• organizē palīdzību
problēmu risināšanā.

klientu

individuālo

sociālo

Saldus novada iedzīvotājiem, lai saņemtu šos pakalpojumu ir jādodas uz p/a “Sociālais dienests” un jāraksta
iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību.
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes vadība tiekas ar iedzīvotājiem Jaunlutriņos un Šķēdē
Pēc maija domes sēdes Saldus novada domes
priekšsēdētājs Māris Zusts aicināja iedzīvotājus uz
sarunu Jaunlutriņos un Šķēdē, lai runātu par pagasta
un novada aktualitātēm. Jaunlutriņos uz sarunu bija
ieradušies 37 interesenti, bet Šķēdē – 25.
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Abās tikšanās vietās pagasta pārvaldes vadītājs
 aldis Gūtmanis iepazīstināja iedzīvotājus ar pagasta
V
aktualitātēm. Nekustamo īpašumu speciāliste-zemes
ierīkotāja Valda Viļuma apkalpo Jaunlutriņu un Šķēdes
administratīvās teritorijas. Jaunlutriņos iedzīvotājus

SALDUS NOVADA VĒSTIS
pieņem katru trešdienu no plkst. 10.00 līdz 12.00,
Šķēdē – piektdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00, kā arī
informēja par uzskaitvedes darba laiku. Pagastā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus veic SIA
“Saldus komunālserviss”. Pagasta pārvaldes vadītājs
lepojās, ka gan Jaunlutriņos, gan Šķēdē ir ļoti profesionāli
amatierteātri – Jaunlutriņu amatierteātris un Šķēdes Dailas
teātris. Izveidota Jaunlutriņu bibliotēkas struktūrvienība
Ošenieku bibliotēka.
No 1. septembra Jaunlutriņu pamatskola būs Jaunlutriņu
sākumskola, kur mācības apgūs skolēni no 1. līdz 6. klasei. No 1. jūnija Saldus novadā mainās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sniedzējs un turpmākos septiņus gadus
to veiks SIA “Eko Kurzeme”.
Domes priekšsēdētājs Māris Zusts iedzīvotājus
informēja par Saldus novada pašvaldības 2019. gada
budžetu un tā sadalījumu, kā arī pastāstīja par šī brīža
situāciju valstiskā līmenī, kad. pašvaldībām aizņemties
finansējumu lielu projektu realizācijai nav iespējams.
M. Zusts iepazīstināja ar Saldus novada jauno tūrisma
vizuālo identitāti – Saldus piepilda. Saldus novada domes
deputāte Natālija Balode informēja iedzīvotājus par
izmaiņām Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā, kurā ir palielināts līdzfinansējuma
apjoms vienam projektam līdz 350 eiro.

2019. GADA JŪNIJS
Tikšanās laikā tika uzdoti gana daudz jautājumi domes
vadībai. Aktuālākie jautājumi bija par līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai, kā arī iedzīvotāji
interesējās par iespēju sakārtot savus pagalmus, izmantojot
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Izpilddirektors aicināja iedzīvotājus izmantot šos pašvaldības
līdzfinansējumus un jautājumu gadījumā droši sazināties
ar atbildīgo specialistu – Evu Jēkabsoni. Tika runāts
par pašvaldības dzīvokļiem, māju apsaimniekošanu,
ūdensvada izbūves iespējām, transporta kustību uz Druvas
vidusskolu, Šķēdes muižas likteni, novadu reformu,
kultūras nama ierīkošanu Šķēdē un citiem aktuāliem
jautājumiem.
Noslēdzot tikšanās, domes vadītājs pateicās visiem
interesentiem par aktīvo dalību.
Nākamā Saldus novada domes vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem notiks 27. jūnijā Vadakstes pagastā.
Atnāc, pajautā un uzzini!

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Saldū atklāts jauns vides objekts
kā novads, esam tikuši pie savas himnas, mēs esam tikuši
arī pie sava logo – identitātes, un nu mēs esam tikuši arī
pie sava vides objekta. Tas nozīmē daudz, un es esmu
pārliecināts, kas tas priecēs novada iedzīvotājus un
viesus.”
Domes vadītājs pateicās uzņēmējiem par fantastisko
kopdarbu, kas atdzīvinās O. Kalpaka laukumu un padarīs
mūsu pilsētu vēl skaistāku un dzīvīgāku.

23. maija vakarā O. Kalpaka laukumā tika atklāts
v iens no jaunās novada identitātes veidotajiem vides
objektiem.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts savā
uzrunā teica: “Pasaulē viss ir mainīgs. Arī Saldus mainās.
Mēs ejam laikam līdzi. Šis ir ļoti pacilājošs mirklis. Mēs,

SIA “Norplast” pārstāvis Mārtiņš Indriksons pastāstīja,
ka vides objekts tapis no stikla šķiedras materiāla,
kas ir izturīgs un ilgmūžīgs. Uz tā var droši uzkāpt un
fotografēties. Vides objekts tapa sadarbojoties vairākiem
uzņēmējiem – SIA “Norplast”, SIA “Lanos” un SIA
“Karlsberg,”.
Jaunais vides objekts diennakts tumšajā laikā tiks
izgaismots, līdz ar to īpaši priecēs naksnīgu pastaigu
cienītājus! Ikviens laipni aicināts iemūžināt vides objektu
fotogrāfijās gan dienā, gan naktī!
Saldus piepilda!
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SPORTA AKTUALITĀTES
28. maijā Saldus novada pašvaldībā pie domes
priekšsēdētāja Māra Zusta un vietnieka Raivja Zīrupa
viesojās hokeja izlases spēlētājs Kristaps Sotnieks.
Talantīgais hokejists dalījās iespaidos par hokeja
čempionātu un savu profesionālo karjeru, kā arī ar domes
vadību pārrunāja sporta attīstību Saldus novadā.
Lepojamies - Saldeniece Elza Ķuze Pasaules skolēnu
orientēšanās čempionātā Otrupē (Igaunijā) izcīnīja zelta
un sudraba medaļas!
Latvijas 2018.-2019. gadu sezonas komandu čempionāta
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galda tenisā vīriešu augstākās līgas uzvarētāju ko
mandas titulu šogad izcīnīja Saldus novada pašvaldības
komanda.
Saldenieks Niks Rožukalns no Saldus BMX kluba
“Ozolēni”/ AKSSC Valmiera 26. maijā Francijā UEC
Eiropas BMX kausa septītajā posmā junioru puišu grupā
izcīnīja augsto ceturto vietu. Eiropas kausā Niks aizstāv
arī “8 Lines Team Riga” komandas godu. Niks uzvarēja
divus no trijiem priekšbraucieniem, ceturtdaļfinālā viņam
otrā, bet pusfinālā trešā vieta. Izšķirošajā dienas braucienā
Niks finišēja ceturtajā vietā, kas ir viņa līdz šim lielākais
panākums junioru konkurencē.

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Pie piemiņas akmens Zaļās un Lielās ielas krustojumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 13.00
dienas pasākums.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Kalnsētas parka estrādē
Muzikāla izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā”.
Izrāde veidota kā teatrāls, dzīvespriecīgs,
ironisks uzvedums.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā 3,00 –
22.06. plkst. 20.00 5,00 EUR, izrādes dienā 5,00 – 7,00
EUR. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
Paradīzes kasēs (Saldū, Striķu ielā 3) vai
www.bilesuparadize.lv, kā arī 40 minūtes
pirms izrādes.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Kalnsētas parka estrādē
Intara Busuļa un Abonementa orķestra
koncerts.
Koncertā izskanēs Intara Busuļa un Kārļa
Lāča klausītāju iemīļotāko dziesmu izlase
latviešu un krievu valodā.
28.06. plkst. 20.00
Ieejas maksa – 15,00 EUR, Biļetes
var iegādāties SIA “Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās (Saldū, p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3) un
www.bilesuparadize.lv
KAPELLERU NAMĀ
Ritas
Gustiņas
tekstiliju
izstāde
Visu mēnesi
“Pārdomas”.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde “Profils”, veltīta Ojāram
Ulmanim.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Ineses Grizānes fotoizstāde “Viktoriāņu
3.06. – 28.06.
pikniks”.
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un
3.06. – 28.06.
mākslas muzeja ceļojošā izstāde
“Medicīna un farmācija Saldus novadā”.
Novadpētniecības izstāžu cikla “Sajūtu
3.06. – 2.08.
mednieki” Saldus fotokluba “ES –
DARU” 6. izstāde. “Pilsētas svētki”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pludmales volejbola turnīrs “Kurš
13.06. plkst. 18.00 ar kuru?” Saldus stadiona volejbola
laukumos.
Mini futbola turnīrs bērniem un
15.06. plkst. 11.00
jauniešiem Lutriņu skolas stadionā.
Pirmsjāņu turnīrs pludmales volejbolā
22.06. plkst. 10.00
Saldus stadiona volejbola laukumos.
Līgo turnīrs pludmales volejbolā Ezeres
22.06. plkst. 10.00
sporta laukumā.
22.06. plkst. 12.00 Ielīgojam sportiski! Saldus stadionā.
Līdz 7.07.

Latvijas futbola federācijas 2. līgas
Rietumu zonas spēle LEEVON Saldus
22.06. plkst. 14.00
SS/Brocēnu NBJSS pret FK Karaosta
Liepāja Saldus stadionā.
Līgo skrējiens (bērnu, jauniešu un
23.06. plkst. 11.00
pieaugušo distances) pie “Pagastmājas”.
Street Basket Saldus 2019 Saldus
29.06. plkst. 10.00
stadionā.
Divas reizes
Vasaras līga florbolā, basketbolā.
mēnesī
EZERES PAGASTĀ
Ezeres pamatskolas izlaiduma svinīgā
14.06. plkst. 19.00
daļa Ezeres kultūras namā.
Līgo pasākums. Amatierteātra “Meduspods” pirmizrāde Danskovīte “Antons
23.06. plkst. 20.00 izklaidējas”; Līgu un Jāņu godināšana;
Zaļumballe kopā ar Jāņiem Narkeviciem
Ezeres pamatskolas iekšpagalmā
JAUNAUCES PAGASTĀ
Līgo nakts zaļumballe kopā ar
“Brekšupekšiem” Jaunauces pils parkā.
23.06. plkst. 22.00
Ja stipri līs, balle notiks Jaunauces tautas
namā.

2.-3.07.

Divu dienu pārgājiens skolēniem no
desmit gadu vecuma “Iepazīsim Zvārdes
pagastu”. Tikšanās pie Jaunauces
tautas nama. Nakšņošana teltīs. Sliktu
laikapstākļu dēļ datumi var mainīties.

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Ielīgošanas pasākums pie Jaunlutriņu
21.06. plkst. 18.00
klēts.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 19.00 dienas pasākums ar piemiņas ozola
stādīšanu.
14.06. plkst. 19.30

Saldus tautas teātra izrāde “Vakars ar
pīlādžu tēju” Lutriņu klubā.

Jāņu ielīgošanas pasākums “Grezni,
21.06. plkst. 20.00 grezni Jānīts nāca, Ar pušķotu kumeliņu”
Lutriņu skolas parkā
Jāņu ugunskura iedegšana Namiķu
birzītē. Akcijas “Rotā sētu, rotā māju!”
23.06. plkst. 22.00
dalībnieku sumināšana, zaļumballe kopā
ar Reini Krūziņu.
NĪGRANDES PAGASTĀ
21.06. plkst. 20.00 Uguns rits Kalnaišu kalnā.
Jāņu ielīgošana “Rožlejā”. Piedalās
Saldus metālpūšamo instrumentu grupa,
22.06. plkst. 20.00
koris “Nīgrande” un deju kolektīvs “Kalndancis”. Balli spēlē kapela “Spēlmaņi”.
“Sit, Jānīti, vara bungas!” “Rožlejā”.
23.06. plkst. 21.00
Balle kopā ar Saldus mūzikas grupu.
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪNIJAM
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 11.00
brīdis “Mežvidos”.
Senioru Jāņu ielīgošana “Mežvidos” un
20.06. plkst. 11.00
pie “Okeāna”.
Amatierteātra “Pieskāriens” pirmsjāņu
21.06.
uzvedums “Mežvidos”.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
15.06. plkst. 18.00 9. klases izlaidums Pampāļu pamatskolā.
Līgo vakara pasākumi Pampāļu parkā.
Plkst. 20.00 Brocēnu teātra izrāde “Seši
23.06.
mazi bundzenieki”. Plkst. 21.30 Uguns
kura aizdegšanas rituāls. Plkst. 2.00
Zaļumballe kopā ar studiju “Saldus”.
RUBAS PAGASTĀ
Uguns rituāls kopā ar folkloras kopu
21.06. plkst. 13.00
“Ruba” pie “Pagastmājas”.
Līgo pasākums pie “Pagastmājas”.
Rubas
amatierteātra
pirmizrāde
23.06. plkst. 22.00
“Meklēju omi… Opim” (A. Nezviedzis);
zaļumballe kopā ar grupu “Saules pusē”.
SALDUS PAGASTĀ,
Jāņu ielīgošana. Uguns rituāls folkloras kopas “Druvas zemturi” vadībā,
21.06. plkst. 20.30 piedalās VPDK “Druva” un “Druvas seniori”, vokālā grupa “Druvas tonis”. Īpaši
aicinām Jāņus un Līgas!
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Ielīgošanas pasākums pie Šķēdes
20.06. plkst. 18.00
pakalpojumu punkta.
VADAKSTES PAGASTĀ
Ielīgošanas pasākums Vadakstes tautas
22.06. plkst. 17.00
namā.

1. - 23.06.

23.06 plkst. 20.00

ZAŅAS PAGASTĀ
Līgo loterija “Līgo un laimē!”
Zaņas pagasta veikalos SIA “Dālderi”
un SIA “Džons IL” lielā “Līgo loterijas”
biļešu tirdzniecība. Cena 1,00 EUR. 23.
jūnijā pasākumā “LĪGO BAĻĶULEJĀ”
tiks izlozētas dažādas vērtīgas balvas.
Biļetes varēs iegādāties arī pasākuma
dienā.
Līgo Baļķulejā. Piedalās senioru amatier
teātris “Nav tik traki”, vokālais ansamb
lis “Tik un tā”, bērnu Multipulciņš.
“Lielā Līgo loterija”, svētku ugunskura
iedegšana, lustīga zaļumballe ar Bančiku
no Venstpils.
ZIRŅU PAGASTĀ

Lecam pa vecam, lecam pa jaunam.
21.06. plkst. 20.00 Sākums Zirņu pamatskolas sporta
laukumā, noslēgums skolas sporta zālē
Jāņu ielīgošana Zirņu pamatskolas sporta
22.06. plkst. 15.00
zālē.
Izrāde “Jezga ap Zirņiem” Stacijā
28.06. plkst. 16.00 “Airītes”. Piedalās amatierteātris “Zite”,
folkloras kopa “Zirņi”.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
14.06. plkst. 13.00
brīdis pie piemiņas akmens Striķos.
Līgo dienas pirmssvētku ieskandināšana
20.06. plkst. 19.00
Striķu kultūras namā.
Plašāk par pasākumiem Saldus novadā:

www.saldus.lv
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