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Šajā numurā:
Domes sēde

Saistošie noteikumi

Aktualitātes

Pasākumu kalendārs

> 1. - 3. lpp.

> 4. - 5. lpp.

> 5. - 12. lpp.

> 13. - 16. lpp.

Domes sēdē amatā apstiprina
pašvaldības izpilddirektora vietnieku
un Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāju

Paziņojums par
lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Saldus novada pašvaldība ir uzsākusi
lokālplānojuma izstrādi nekustamajam
īpašumam Skolas ielā 8, Druvā, Saldus
pagastā.
Lokālplānojuma teritorijai plānots
mainīt nosacījumus un izmantošanas
veidu uz funkcionālo zonu – Mazstāvu
dzīvojamā apbūve (DzM).
Par
lokālplānojuma
izstrādes
vadītāju apstiprināta Saldus novada
būvvaldes teritorijas plānotāja Laura
Zariņa-Skapste, e-pasts: laura.zarinaskapste@saldus.lv, tālrunis: 25479824.

Saldus novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieks Arvis Blūms.

Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis
Vītiņš.

27. jūnijā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 73
lēmumprojekti.

centrs” valdes priekšsēdētājas
amatam
nominēja
Nelliju
Kleinbergu.

Ar vienbalsīgu deputātu balsojumu par Saldus novada paš
valdības izpilddirektora vietnieku
iecēla Arvi Blūmu, kurš amata
pienākumus sāks pildīt ar š.g.
5. augustu.

Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” direktori uz pieciem gadiem iecēla
līdzšinējo aģentūras direktori Inu
Behmani.

Deputāti par Pampāļu pagasta
pārvaldes vadītāju apstiprināja Uldi
Vītiņu, kurš pārvaldes vadītāja
amata pienākumus pildīs ar š.g. 1.
jūliju.

Apstiprināja Saldus novada
pašvaldības aģentūru “Sociālais
dienests” un “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” 2018. gada publiskos
pārskatus.

Deputāti SIA “Saldus medicīnas

Turpinājums 2.lpp.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Turpinājums no 1.lpp.
Apstiprināja Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. - 2021. gadam un
apstiprināja aģentūras 2019. gada darba plānu.

2019. GADA JŪLIJS
• 350,00 eiro apmērā biedrības “Spārni Divi” projekta
“Mūsu ceļi pasaulē” realizācijai;
• 350,00 eiro apmērā biedrības “Živica” projekta
“Sarafāni, ak, sarafāni! – krievu tautas daiļums”
realizācijai;

Apstiprināja Saldus novada pašvaldības 2018. gada
publisko pārskatu.

• 350,00 eiro apmērā biedrības “Džudo klubs SALDUS”
projekta “Inventārs – lai kļūtu labāki!” realizācijai;

Atbrīvoja no Saldus novada pašvaldības Ezeres pamat
skolas direktora amata Ināru Riežnieci, pamatojoties uz
Saldus novada pašvaldībā saņemto direktores iesniegumu
ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.

• 350,00 eiro apmērā biedrības “Ezeres mazpulka
atbalsta biedrība “ASNI”” projekta “Mazpulcēnu un citu
bērnu iepazīšanās un izklaides ar zirgiem 05’ Pierobežas
festivālā” realizācijai.

Lēma izstrādāt lokālplānojumu teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamajam īpašumam Skolas ielā 8,
Saldus pagastā.

Lēma piešķirt līdzfinansējumu organizāciju
 rojektiem no Saldus novada pašvaldības projektu
p
fonda:

Atcēla Saldus novada domes 2019. gada 28. marta
lēmumu “Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 32
“Par koku ciršanu ārpus meža Saldus novadā””.

• 1119,84 eiro apmērā biedrības “Džudo klubs SALDUS” projekta “Labs piemērs – zelta vērtībā!” realizācijai;

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 16 “Par mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanu Saldus novadā”.
Lēma iznomāt Saldus tehnikumam nedzīvojamās
telpas ēkā Kuldīgas iela 3, Saldus, mācību procesa un
izglītojamo izmitināšanas nodrošināšanai.
Lēma atteikties no SIA “Viduskurzemes AAO” Saldus
novada pašvaldībai piederošajām 368 pamatkapitāla
daļām par labu SIA “Viduskurzemes AAO”.
Piešķīra līdzfinansējumu organizāciju projektiem
no Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta
fonda:
• 350,00 eiro apmērā biedrības “Saldus pilsētas
pensionāru biedrība” projekta “Sporta diena senioriem
Saldus novada Sātiņos – atpūtas kompleksā Okeāns”
realizācijai;
• 350,00 eiro apmērā biedrības “Pieneņpūkas” projekta
“Pasaule ap mums…” realizācijai;

• 1350,00 eiro apmērā biedrības “FK SALDUS” projekta “Florbola attīstība Saldus pilsētā” realizācijai;
• 1275,00 eiro apmērā biedrības “Pīlādžoga” projekta
“Ieraugi dabā sevi” realizācijai;
• 1166,58 eiro apmērā biedrības “Sadraudzības biedrība
“Tilts”” projekta “Iesim ciemos!” realizācijai;
• 666,30 eiro apmērā biedrības “Kapelleru nams”
projekta “Mēs piepildām Saldu” realizācijai;
• 1500,00 eiro apmērā biedrības “Mūsu ligzda” projekta
“Lielezeres parka publiskās ārtelpas dekoratīvā un
funkcionālā risinājuma veidošanas Plenērs” realizācijai;
• 1350,00 eiro apmērā biedrības “Mantinieki” projekta
“Es varu un es daru 2019” realizācijai;
• 1500,00 eiro apmērā biedrības “Drošas dzīves vides
attīstības biedrības “Oāze”” projekta “Es mācēju danci
vest” realizācijai;

• 350,00 eiro apmērā biedrības “Saldus Saule” projekta
“Rokfestivāla “Saldus Saule” talka” realizācijai;

• 1500,00 eiro apmērā biedrības “Pa sentēvu pēdām”
projekta “Lielezeres muižas vēsture laiku lokos”
realizācijai;

• 350,00 eiro apmērā biedrības “Iniciatīvu CENTRS
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” projekta “Pieredzes
apmaiņā pie Jēkabpils invalīdu biedrības” realizācijai;

• 1200,00 eiro apmērā biedrības “Jaunlutriņu attīstības
biedrība” projekta “Jauna kleita Jaunlutriņu skolai”
realizācijai;

• 350,00 eiro apmērā biedrības “Mūsu ligzda” projekta “Biedrības “Mūsu ligzda” kapacitātes celšana”
realizācijai;

• 1499,99 eiro apmērā biedrības “Saldus Boksa
klubs” projekta “Saldus Boksa kluba zāles atjaunošana”
realizācijai;

• 256,00 eiro apmērā biedrības “Sieviešu interešu klubs
“Vadakstes liepas”” projekta “Savu dzimto valodiņu kā
locīt izlocīju” realizācijai;

• 1279,77 eiro apmērā biedrības “Saldus sadraudzīgā
biedrība” projekta “Uzvedības problēmas. Kā izprast? Kā
palīdzēt?” realizācijai;
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• 1492,56 eiro apmērā biedrības “Pieneņpūkas” projekta
“Krāsaino smilšu spēles” realizācijai;

pagastu pārvaldes projekta “Jauniešiem Jaunlutriņu
pagastā” realizācijai;

• 1500,00 eiro apmērā biedrības “Saldenieki saldeniekiem” projekta “Dienas nometne bērniem “Izzini Saldus novadu” realizācijai;

• 500,00 eiro apmērā Vadakstes pagasta pārvaldes
p rojekta “Jauniešu sporta diena Vadakstē 2019”
realizācijai;

• 1470,25 eiro apmērā biedrības “Saldus saulesstīga”
projekta “Manis stādītais desmit koku mežs” realizācijai;

• 500,00 eiro apmērā Apvienotās Jaunauces un Rubas
pagastu pārvaldes projekta ““Veselības trasīte” Jaunauces
pagasta jauniešiem” realizācijai.

• 1500,00 eiro apmērā biedrības “VK Saldus” projekta
“Atpakaļ 90tajos” realizācijai;
• 1500,00 eiro apmērā nodibinājuma “LIELEZERES
FONDS” projekta “05’ Pierobežas Festivāla publicitāte un
popularizēšana 2019” realizācijai;
• 1497,00 eiro apmērā biedrības “Vecāku klubiņš
Druve” projekta “Kopā jautrāk!” realizācijai;
• 1500,00 eiro apmērā biedrības “Saldus pirts d raugu
apvienība “Saules slotas”” projekta “Iesim pirtiņā!”
realizācijai;
• 907,50 eiro apmērā biedrības “Motoklubs “EZERE”
p rojekta “Pamatlīdzekļu iegāde un mototrases, piln
veidošana Motokluba “EZERE” rīkoto treniņbraucienu
un sacensību kvalitātes nodrošināšanai” realizācijai;
• 1498,30 eiro apmērā biedrības “Ezeres mazpulka
atbalsta biedrība “ASNI”” projekta “Atbalsts Ezeres
mazpulkam “ASNI”, tā darbības nodrošināšana”
realizācijai;
• 4500,00 eiro apmērā biedrības “Saldus jauniešu balss”
projekta “Saldus novads – Jaunieši darbībā” realizācijai;
• 4500,00 eiro apmērā biedrības “KIT” projekta “Mēs
Eiropā” realizācijai.
Deputāti lēma neizlietoto finansējumu 5226,91 eiro
apmērā no Saldus novada pašvaldības projektu fonda
līdzekļiem novirzīt Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda projektu atbalstam 2019. gadā.
Lēma piešķirt finansējumu projektiem no Saldus
novada projektu fonda “Jauniešiem pagastos”
• 500,00 eiro apmērā Lutriņu pagasta pārvaldes projekta
“Sporta un atpūtas parks “Ābeļdārzs”” realizācijai;
• 500,00 eiro apmērā Nīgrandes pagasta pārvaldes
projekta “Radošās rakstniecības nodarbības “Rakstīt
rakstīt”” realizācijai;

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada
24. maija sēdes lēmumā “Par deleģējumu SIA “Saldus
siltums” rekonstruēt, izbūvēt un apsaimniekot Saldus
pagasta, Lutriņu pagasta, Nīgrandes pagasta un Pampāļu
pagasta katlu mājas un siltumenerģijas pakalpojuma
sniegšanu”, lai varētu nodrošināt Saldus novada Lutriņu
pagasta Namiķu ciema centrālās siltumapgādes sistēmas
sakārtošanu.
Lēma palielināt SIA “Saldus siltums” pamatkapitālu,
ieguldot finanšu līdzekļus 25 000,00 eiro apmērā, pretī
saņemot 25 000 kapitāla daļas.
Noteica SIA “Saldus siltums” siltumenerģijas tarifus
2019./2020. gada apkures sezonai:
• Lutriņu pagasta Namiķu katlu mājai 64.10 eiro/Mwh
apmērā bez PVN;
• Rubas pagastā 64.90 eiro/Mwh apmērā bez PVN;
• Pampāļu pagastā 64.20 eiro/Mwh apmērā bez PVN;
• Ezeres pagastā 66.60 eiro/Mwh apmērā bez PVN.
Noteica ūdenssaimniecības pakalpojumu maksu Saldus
novada Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastā:
• dzeramā ūdens piegāde 0.54 eiro/m³ bez PVN,
• kanalizācijas izmaksas 0.63 eiro/m³ bez PVN.
Nodeva daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lubenieki”,
Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov. pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai – pārvaldniekam
Ilzei Dauginai un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu
iela 6, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov. pārvaldīšanas
tiesības nodeva dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai–
pārvaldniekam Egilam Vectēvam.
Pilns sēdes protokols pieejams šeit: https://saldus.lv/
dome/domes-sedes/

• 500,00 eiro apmērā Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes projekta “Jauniešiem Šķēdes pagastā”
realizācijai;
• 500,00 eiro apmērā Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pieņemti ar Saldus novada domes 2019. gada 23. maija
sēdes lēmumu (protokols Nr.6 1.§).

1. Aizstāt 1.1.apakšpunktā vārdus “Valsts ieņēmumu
dienestā reģistrējies individuālā darba veicējs, kura
zināšanas un prasmes apliecina attiecīgs aprūpētāja
sertifikāts, ar kuru AĢENTŪRA ir slēgusi līgumu par
aprūpes pakalpojuma pirkšanu” ar vārdiem “persona, kuras zināšanas un prasmes apliecina attiecīgs aprūpētāja
sertifikāts, vai sertificēts medicīnas darbinieks, kurš ir
reģistrēts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta
personu reģistrā”.

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta trešo daļu.

2. Aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdus “bērni invalīdi”
ar vārdiem “bērni ar invaliditāti”.

Izdarīt Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra
saistošos noteikumos Nr. 21 “Par personu aprūpi mājās
Saldus novadā” šādus grozījumus:

3.
Aizstāt 2.1.1.apakšpunktā teksta daļu “1.un 2.
grupas invalīdiem” ar teksta daļu “personas ar 1. un 2.
grupas invaliditāti”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12
Grozījumi Saldus novada domes
2009. gada 17. decembra saistošos
noteikumos Nr. 21 “Par personu
aprūpi mājās Saldus novadā

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

Grozījumi paplašina personu loku, kuras ir tiesīgas sniegt pakalpojumu “Aprūpe
mājās”.
Lai nodrošinātu sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” pieejamību arī Saldus novada
pagastos, ir nepieciešams paplašināt personu loku, kuras ir tiesīgas sniegt pakalpojumu
“Aprūpe mājās”, paredzot, ka aprūpētājs var būt arī sertificēts medicīnas darbinieks,
kurš ir reģistrēts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Jautājums izskatīts un atbalstīts Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13
Grozījumi Saldus novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošos
noteikumos Nr.20 “Par sociālajiem
pabalstiem Saldus novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2019. gada 23. maija
sēdes lēmumu (protokols Nr.6 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 kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550 “Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā,
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
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vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, likuma „Par
pašvaldībām”43.panta trešo daļu
Izdarīt Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra
saistošos noteikumos Nr.20 “Par sociālajiem pabalstiem
Saldus novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 7.2.apakšpunktā vārdu “invalīds” ar vārdiem
“persona ar invaliditāti”.
2. Aizstāt 22. punktā vārdus “saņemts ne vēlāk kā
trīsdesmit kalendāra dienu laikā no situācijas rašanās
brīža un klāt pievienoti situāciju apliecinošie dokumenti,
apsekošanas akts un sociālā darba speciālista situācijas
apraksts” ar vārdiem “un krīzes situāciju pamatojošie
dokumenti (piemēram, izziņa, akts, protokols) ir saņemti
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā”.

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2019. GADA JŪLIJS

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījumi, atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, precizē kārtību, kādā personai tiek
piešķirts pabalsts krīzes situācijā.
2019. gada 5. aprīlī stājās spēkā Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi
Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un
to 4.punkts nosaka termiņu kādā persona var vērsties pēc pabalsta krīzes situācijā.
Ministru kabineta noteikumi paredz ilgāku termiņu, kurā persona var vērsties pēc
pabalsta krīzes situācijā kā Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie
noteikumi Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā”.

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

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Jautājums izskatīts un atbalstīts Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā, Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
								

Domes vadība tiekas
ar Vadakstes pagasta
iedzīvotājiem
27. jūnija vakarā domes priekšsēdētājs Māris Zusts
aicināja iedzīvotājus uz sarunu Vadakstes pagastā, lai
runātu par aktuālo pagastā un novadā. Uz sarunu bija
ieradušies 35 aktīvie vadakstnieki.
Tikšanās sākumā pārvaldes vadītāja Evija Mame
pastāstīja par pagasta aktualitātēm, paveiktajiem darbiem
un jaunumiem. Vadakstes pagasta platība ir 72 km2 un
iedzīvotāju skaits uz 1. jūniju ir 398, kas gada laikā ir
sarucis par 20 iedzīvotājiem.
Vadakstes pagastā 2018. gadā ir paveikts daudz:
• Ar projekta fonda LEADER līdzekļiem ir izbūvēta
apkures sistēma Vadakstes pagasta tautas namā.
• Veikta apgaismojuma maiņa sporta zālē.
• Nomainītas Vadakstes pils 1. stāva elektroinstalācijas
un lampas.
• Veikta dūmvada oderēšana.
• Ar projektu līdzekļiem atjaunoti divi pagasta grants
ceļu posmi: “Lieldeģi-Kalnmuiža” (0,00-1,167 km) un
“Brauži-Mazdaģi” (0,00-0,541 km).
Arī Vadakstes pagastā ir notikušas dažādas
izmaiņas:
• Visā novadā tika centralizēta grāmatvedības sistēma.
Grāmatvede-uzskaitvede pagastā strādā nepilnu darba

M. Zusts

slodzi un apmeklētājus pieņem pirmdienās, trešdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00.
• Ar 1. jūniju SIA “Saldus komunālserviss” ir pārņēmis
ūdenssaimniecības un kanalizācijas apsaimniekošanu
pagastā.
• Ar 1. jūniju darbu uzsāka jaunais atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Kurzeme”.
• Nekustamā īpašuma speciāliste Gunta Reine
iedzīvotājus pagastā pieņem katru trešdienu no plkst. 8.30
līdz 10.30, kā arī ir sazvanāma jebkurā citā darba dienā.
Vadakstes iedzīvotāji ir aktīvi un rosīgi. Viņi iesaistās
dažādās aktivitātēs – sporto, dejo, dzied, spēlē teātri, svin
svētkus un kopā organizē talkas, lai sakoptu savu pagasta
teritoriju.
Pagasta pārvaldes vadītāja priecājās, ka pagastam šogad
budžetā ir iedalīti 20 000 eiro ceļu uzturēšanai. Šogad
tiek plānots – ceļu klātnes planēšana, iesēdumu remonti,
bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju,
ceļmalu appļaušana, ceļa zīmju iegāde, autoceļa attīrīšana
no sniega, autoceļa “Brieži-Domas” grāvju rakšana un
apgaismojuma uzstādīšana Zinību ielai.
Iedzīvotāji uzdeva gana daudz jautājumus domes
vadībai – domes priekšsēdētājam Mārim Zustam,
priekšsēdētāja vietniekam Raivim Zīrupam un izpilddirektoram Kristapam Osim. Aktuālākie jautājumi
bija par ūdens kvalitāti un apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanu, autoceļu stāvokli, masas
ierobežojumiem uz valsts autoceļiem, kā arī iedzīvotāji
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jautāja par gaidāmo novada reformu. Vadakstes pagasta
iedzīvotājiem bija lūgums uzlikt Saldus novada zīmi, ie
braucot no Auces puses. Domes vadība apsolīja to izdarīt
tuvākajā laikā.
Noslēdzot tikšanos, domes vadītājs pateicās visiem
interesentiem par aktīvo dalību.
Nākamā domes vadības tikšanās notiks pēc augusta
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domes sēdes – 22. augustā Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā. Aicinām iedzīvotājus uz sarunu plkst.
18.00 Jaunauces tautas namā un plkst. 19.30 Rubas
tautas namā.
Atnāc, pajautā un uzzini!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Akordeonistu ansamblis “Akords” muzicē senioru festivālā “Zelta ritmi”
senioru akordeonistu ansamblis “Akords”; kopumā
festivālā piedalījās 15 dažādi kolektīvi no visas Latvijas.
Ik gadu – arī šogad – senioru festivālā “Zelta ritmi”
notiek radošo senioru “Zelta tirgus”, kur visi ienākumi
paliek radošajiem senioriem. Lielu tirgotāju daļu gadu no
gada veido seniori no Pensionāru iespēju centra.

Ar vērienīgu koncertu, radošu darbošanos un
iedvesmojošām lekcijām Rīgā, Esplanādes parkā, tika
aizvadīts ceturtais īpaši vecākajai paaudzei veltītais
festivāls “Zelta ritmi”.
Pasākumā uzstājās vairāk nekā 200 senioru no visiem
Latvijas reģioniem.
Šogad “Zelta ritmi” bija īpaši – festivāls pulcēja vairāk
nekā divsimt senioru no visiem Latvijas novadiem. Ar
skanīgiem priekšnesumiem pasākumā uzstājās arī Saldus

Sadarbības partneri no
Beļģijas gūst pieredzi Saldū
No 4. līdz 5. jūnijam, sadarbībā ar Pilsētas Mēra Pakta
iniciatīvu un Twinning Programmas pieredzes apmaiņas
programmu, Saldus novada pašvaldībā viesojās Beļģijas
pilsētas - Ath enerģētikas nodaļas speciāliste un Pilsētas
Mēra Pakta pārstāvis.
Viesi Saldus novada pašvaldībā tikās ar domes
priekšsēdētāju Māri Zustu, izpilddirektoru Kristapu
Osi, Attīstības nodaļas vadītāju Gintu Andersoni un
energopārvaldnieku Edgaru Augustiņu.
Vizītes mērķis bija dalīties pieredzē par Saldus novada pašvaldības pieredzi energopārvaldības
sistēmas ieviešanā, energoefektivitāti publiskajās un
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Festivāla “Zelta ritmi” apmeklētāji varēja iemēģināt
roku filcēšanā, dekupāžā un rotu darināšanā no stieplēm.
Klūgu groziņus mācīja pīt meistars Aleksandrs, kurš
ir vājredzīgs. Viņš teica, ka “redz” ar pirkstiem un tas
netraucē viņu pilnveidot grozu pīšanas tehniku. Bija
iespēja izmēģināt dekoratīvo izšūšanu ar senlaicīgu
šujmašīnu.
Festivāla laikā notika arī daudzveidīgas lekcijas, kas ir
izglītojošas un iedvesmojošas un ko vadīja “Zelta ritmu”
vēstneši: dabiskas redzes skolotāja Vija Buša, radio balss
Sandra Glāzupa un psihoterapeite Aina Poiša, profesors,
gerontologs Jānis Zaļkalns, veselības speciāliste Ineta
Meldere, TV diktore Velta Puriņa, “BENU Aptiekas”
goda seniori, aktieri Ilze Vazdika un Leons Krivāns.
Vairāk informācijas:
Audra Šauere, mammamuntetiem.lv
daudzdzīvokļu ēkās, atjaunojamās enerģijas izmantošanā
un klimata pārmaiņas pielāgošanās pasākumiem, kurus īsteno pašvaldība. Vizītes laikā tika apmeklētas SIA
“Saldus siltums” katlu mājas pilsētā un Saldus pagastā, kā
arī zemnieku saimniecība SIA “Pampāļi”.
Edgars Augustiņš,
Saldus novada pašvaldības energopārvaldnieks
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Noritējis “Medusmaizes” stipendijas
ieguvēju salidojums

No 7. – 9. jūnijam Saldū norisinājās
Vasarsvētku kamermūzikas festivāls

8.jūnijā Saldus novada pašvaldības “Medusmaizes”
stipendijas ieguvēji pulcējās pilsētas centrā, lai ar
velosipēdiem dotos kopīgā izbraucienā uz Cieceres ezera
skatu torni.

Maija sākumā Saldus pilsētas pašvaldība ar Liepājas
Simfonisko orķestri svinīgi noslēdza līgumu, kurā uz 5
gadiem vienojās par Saldus Vasarsvētku kamermūzikas
festivāla organizēšanu.

Pirms studenti devās ceļā, labu ceļavēju ieradās novēlēt
Saldus novada jaunatnes lietu speciāliste Ginta Kožokaru.
Sadarbība ar Latvijas Universitātes (LU) fondu, kas
administrē stipendijas, un mecenātu Saldus novada
pašvaldību ilgst kopš 2013. gada.

Pirmo reizi Vasarsvētku kamermūzikas festivāls ar
vairākiem koncertiem un sarunām par mūziku norisinājās
no 7. līdz 9.jūnijam Saldus Sv.Pētera un Pāvila Romas
katoļu baznīcā.

Šajā laikā atbalstu un atspēriena punktu tālākajai dzīvei
saņēmuši 23 saldenieki – pirmā kursa studenti, kuri
uzsākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Pozitīvas
abpusējās sadarbības gadījumā studenti atbalstu saņēmu
visus pamatstudiju laiku.
Šajā dienā Saldū valdīja sportisks gars, paralēli šim
velobraucienam norisinājās taku skrējiens “Stirnu buks”,
līdz ar to stipendiāti mēroja garāku ceļu līdz savam
galamērķim un iepazina viens otru vēl tuvāk.
Esot pie Cieceres ezera skatu torņa, jaunieši, saules
apspīdēti, iekurināja ugunskuru un neformālā gaisotnē
gatavoja cepamdesiņas, ēda dažādus gardumus un
pārrunāja aktualitātes studijās.
Pasākuma noslēgumā stipendiāti bija pateicīgi saņemt
simbolisku dāvanu no Latvijas Universitātes fonda
pateicībā par ierašanos un kopā būšanu.
Pasākuma rīkotāji bija 2018./19. akad. gada
“ Medusmaizes” stipendijas ieguvēji – Sofija Anna Freisa,
Alvīne Paštore, Jurģis Brūvers un Agnis Saulītis.

Piektdien, 7. jūnijā, festivālu atklāja ērģeļmūzikas
koncerts, kur ērģelnieces Simonas Sunepas izpildījumā
skanēja Johana Sebastiāna Baha, Georga Frīdriha Hendeļa,
Johana Frīdriha Faša, Franča Lista, Antonīna Dvoržāka
un vēl citu komponistu mūzika. Kā solisti šajā koncertā
piedalījās vijolniece Līga Baltābola un trompetists Jānis
Ivuškāns.
Savukārt sestdien, 8. jūnijā, Vasarsvētku kamermūzikas
festivāls turpinājās ar Līgas Baltābolas kameransambļa
koncertu, kurā piedalījās gan Liepājas Simfoniskā orķestra
stīginstrumentu, gan pūšamo instrumentu grupas mūziķi.
Koncertprogrammā pie klavesīna sēdās pianiste Ieva
Sarja. Šis koncerts priecēja ar Tomazo Albinoni, Antonio Vivaldi, Arkandželo Korelli, Luidži Bokerīni,
Johana Sebastiāna Baha un Johana Vilhelma Hertela
kompozīcijām.
Festivāla noslēdzošajā diena iesākās ar koncertsarunu
“Iedvesmas spēks radīšanas procesā”, kurā piedalījās
muzikoloģe, Latvijas Radio 3 “Klasika” žurnāliste Inta
Zēgnere un Lugano universitātes teoloģijas profesors
priesteris, zinātņu doktors Andris Marija Jerumanis.
Sarunas starplaikos varēja baudīt Liepājas Simfoniskā
orķestra arfistes Dārtas Tisenkopfas spēli. Programmā
skanēja gan Džuzepes Domeniko Skarlati, gan Marsela
Granžanī un Johannesa Brāmsa mūzika.
Festivāla noslēgumā izskanēja Liepājas Simfoniskā
orķestra mežragu kvarteta koncerts, kur kā solisti varēja
dzirdēt arī arfisti Dārtu Tisenkopfu.
Programmā tika atskaņoti Ežēna Boca, Volfganga
Amadeja Mocarta, Marsela Granžanī, Johana Melhiora
Moltera, Johannesa Brāmsa, Džuzepes Verdi, kā arī Ennio Morikones un Louella E. Šova skaņdarbi.

Iveta Vēvere, Liepājas Simfoniskā orķestra
sabiedrisko attiecību vadītāja
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Sirsnīgā piemiņas brīdī atceras padomju represijās cietušos
Latvijas politiski represēto apvienības Saldus nodaļas
vadītājs Egons Snipke runā īpaši uzsvēra paldies mātēm,
kas par spīti skarbajiem un brīžiem neizturamajiem dzīves
apstākļiem, būdamas šķirtas no vīriem, izaudzināja bērnus,
kas šodien var būt laimīgi, dzīvojot brīvā valstī. E. Snipke
arī aicināja ģimenēs un skolās runāt ar jauniešiem par
vēsturi un stāstīt par skarbajiem notikumiem izsūtījumā,
kā arī uzsvēra, ka politiski represēto apvienības biedri ir
atvērti zināšanu nodošanai jaunajai paaudzei.

Šogad aprit 78 gadi – vesels cilvēka mūžs – kopš
pirmās masveida Latvijas iedzīvotāju deportācijas uz
Sibīriju un citiem attāliem Ziemeļu reģioniem.

Saldus Sv. Jāņa ev. lut. draudzes baznīcas mācītājs
Guntis Apriķis aicināja ikvienam pārdomāt, ko katrs
personiski varam dot savam novadam, pilsētai vai valstij,
un vēlēja sajust tādu mīlestību, kas mudina vairāk otram
dot, nevis prasīt.

14. jūnijā pie piemiņas akmens “Pirmā sarkanā
terora upuriem” Saldus tehnikuma teritorijā norisinājās
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups kavējās atmiņās par traģiskajiem notikumiem
Latvijas vēsturē un aicināja klātesošos vienoties mazā
klusuma brīdī. R. Zīrups no sirds vēlēja, lai jaunajām
paaudzēm nenāktos piedzīvot ne mirkli no tā, ko piedzīvoja
mūsu vecāki, vecvecāki un vecvecvecāki.

Saldū ielīgoja sportiski!
22. jūnijā Saldus pilsētā ielīgošanas pasākums notika
sportiskā garā.
Diena sporta kompleksā sākās ar bērnu skrējienu
“Druvas saldējums”, kur dalībnieki, noskrienot distanci,
saņēma kuponu gardajam Druvas saldējumam.
Visas dienas garumā notika arī Līgo svētku pludmales
volejbola turnīrs, kas pulcēja kuplu dalībnieku skaitu.
Ar muzikālajiem priekšnesumiem uzstājās Saldus BJC
d ziesmu un deju ansambļi, kā arī Saldus Mūzikas skolas
grupa “Zemenītes Nelido”. Ar brīnišķīgu koncertu
klātesošos priecēja grupa “HONO”.
Pasākuma kulminācijā notika vietējās futbola komandas
Leevon Saldus SS/Brocēnu NBJSS spēle pret FK Karaosta
no Liepājas. Pirms spēles atraktīvais DJ Ziggy iekustināja
Saldus sporta kompleksa tribīnes, kur gaisā virmoja emocijas, atbalsts un liels ovāciju prieks mūsu spēlētājiem.
Šoreiz spēlē uzvarēja draudzība ar rezultātu 1:1.

8

Visas dienas garumā bērni varēja baudīt piepūšamās
atrakcijas un piedalīties radošajās darbnīcās. Gan bērni,
gan pieaugušie, piedaloties dažādos konkursos un
sacensībās, ieguva lieliskas balvas no Latvijas futbola
federācijas, Hot Cafe un Bungalo.
Piepildījām Saldus sporta kompleksu ar lieliskām
emocijām, sportiskām aktivitātēm un brīnišķīgu
pasākumu!
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Domes vadība sveic Mažeiķu pilsētu svētkos
7. jūnijā Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris
Zusts un priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups viesojās
mūsu sadraudzības pilsētā Mažeiķos, kur iepazinās ar
Mažeiķu jauno mēru.
Domes vadība ar Mažeiķu mēru un mēra vietnieci
pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas projektu,
tūrisma, kultūras un sporta jomās, kā arī vienojās par
nākamo tikšanos reizi kopā ar speciālistiem.
Šī savstarpējā pierobežas sadarbība starp Latviju un
Lietuvu ir ļoti veiksmīga, jo jau šobrīd tiek īstenoti vairāki
projekti un kopīgi rīkoti pasākumi.

“Jūnija krāsas Saldus novada
ziemeļos” devās baudīt par
spīti lietum
16. jūnijā p/a “Saldus TIKS centrs” aicināja
piedalīties izbraukuma pasākumā “Jūnija krāsas Saldus
novada ziemeļos”.
Pasākuma biļetes tika izpirktas dažu dienu laikā,
un 40 braucēju grupa nokomplektēta. Lai gan sākotnēji
diena tika solīta karsta un saulaina, Latvijas laika apstākļi
mēdz pārsteigt – visas dienas garumā ar nelieliem
pārtraukumiem lija lietus. Tas gan brauciena dalībniekiem
netraucēja baudīt pasākumu un apskates objektus.

Par izcilu brauciena noslēgumu izvērtās viesošanās
Jaunlutriņu pagasta “Lapeniekos”, kur Medņu ģimene
viesus sagaidīja ar siltām pusdienām un kafiju, saimniece
Sandra Medne izrādīja savu krāšņo peoniju dārzu un
Jaunlutriņu pagasta mājražotāja Santa Ozoliņa piedāvāja
nodegustēt un iegādāties savas īpašās čilli mērces un
jaunlutriņnieces Mārītes Jēkabsones sierus.
Dalībnieki izbraukumu novērtēja ļoti atzinīgi, un
izrādīja interesi par iespēju nākotnē piedalīties vēl kādā
pasākumā.

Kalnansu purva taka un nelielais Bezdibeņa ezers lielai
daļai braucēju bija patīkams pārsteigums.
Arī koka mākslas objekti un spēles Aivara Bergmaņa
veidotajās meža takās, kā arī stāsti par Jāni Baltvilku un
grupu “Līvi” piesaistīja ikviena interesi. “Juku dzirnavu”
skaistā atpūtas kompleksa apkārtne nenoliedzami priecēja
acis.

Tiks veikta valsts ģeodēziskā
tīkla punktu apsekošana
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
darbinieki līdz 2019. gada decembrim veiks valsts
ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas
darbus Kurzemes reģionā, tai skaitā arī Saldus novada
teritorijā.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir
Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pār
valdes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas

likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģen
tūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem
iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas
ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras informē,
ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
9. panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un
kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai
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pārvaldāmajā teritorijā.

norādītājstabu,

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras
nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām,
kuras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm,
kas sākas ar burtiem LA.

5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku
līdz 12 cm diametrā nociršanu.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic
ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus
darbus:
1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic
fotografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko

6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo
punkta abrisu.
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem
uzslāņojumiem.
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo
punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs
www.lgia.gov.lv un http://map.lgia.gov.lv.

Druvā izglītojas Latvijas sociālo dienestu vadītāji
Uzrunas sveicienu semināra dalībniekiem teica Saldus
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups,
uzsverot, ka sociālo darbinieku sfēra ir ļoti atbildīga
novadu kopējā attīstībā. Šīs nozares darbinieki ir tie, kas
rūpējas par novadu iedzīvotājiem tieši sociālajā jomā un
gādā par ikviena iedzīvotāja labsajūtu. Priekšsēdētāja
vietnieks semināra dalībniekiem vēlēja dienu piepildīt
ar jaunām zināšanām un apmainīties ar labām idejām un
domām, kā arī aicināja apmeklēt jaunos vides objektus
Saldū.
5. jūnijā Druvas kultūras namā pulcējās sociālo
dienestu vadītāji no visas Latvijas, lai piedalītos
izglītojošajā seminārā, kuru organizēja LPSDVA
sadarbībā ar Labklājības ministriju, Saldus novada
pašvaldību un Saldus novada p/a “Sociālais dienests”.

Pirmklasniekiem- pašvaldības
dāvinājums!
Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais
d ienests” sācis pieņemt iesniegumus no pirmklasnieku
vecākiem.
Lai saņemtu pabalstu, pirmkārt, bērns jāpiereģistrē
mācībām kādā no novada izglītības iestādēm.
Pabalstu var saņemt viens no vecākiem, kura
dzīvesvieta deklarēta Saldus novadā un bērns vai bērni
pirmo reizi uzsāk mācības Saldus novada pašvaldības
izglītības iestādes 1. klasē. Pabalsta apmērs ir 50,00 eiro
vienam bērnam.
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Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kļava klātesošos
iepazīstināja ar pagasta aktualitātēm, kā arī lepojās ar
rosīgajiem cilvēkiem un paveiktajiem darbiem Druvā.
Viesus ar muzikālu sveicienu sagaidīja Saldus senioru
akordeonistu ansamblis “Akords”.
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz
iesniegumu Sociālajā dienestā Saldū vai sociālajam
darbiniekam pagasta pārvaldē, vadoties pēc deklarētās
dzīves vietas. Pabalsts tiek piešķirts bez ģimenes
materiālās situācijas izvērtēšanas. Tas nozīmē, ka nav
nepieciešami citi dokumenti, izņemot personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte). Ziņas par reģistrāciju
izglītības iestādē tiek saņemtas centralizēti.
Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. septembrim
gadā, kad bērns uzsāk mācības 1. klasē.

Ina Behmane, p/a Sociālais dienests direktore

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Dienas aprūpes centra
“Saulespuķe” aktivitātes jūnijā
Mēs “Saulespuķē” jūnija mēnesī
• sakārtojām savu vidi, kas mums veicina jaunu un
esošu prasmju apguvi;
• projekta ietvaros piedalījāmies veselīga uztura
gatavošanā un degustēšanā;
• piedalījāmies Līgo ieskandināšanā Skrundā, Raņķu

2019. GADA JŪLIJS
estrādē kopā ar Skrundas un Aizputes dienas aprūpes
centra jauniešiem, kas veicināja sadraudzību kopīgu
svētku svinēšanā.
Priecājamies par iespēju nodrošināt prakses vietu 3
sociālām rehabilitētājām, kas iepazīstināja mūs ar savu
profesiju un guva praktiskas iemaņas darbā ar personām
ar garīga rakstura traucējumiem.
Maira Saulīte,
dienas aprūpes centra “Saulespuķe” vadītāja

Saldus novada jaunieši – Jaunieši darbībā!
No 10. līdz 24. jūlijam Saldus novada jaunieši
aicināti pieteikties Saldus novada jauniešu organizāciju
un neformālo grupu projektu konkursam “Jaunieši
darbībā”.
Tā ir iespēja realizēt vismaz 10 jauniešu idejas un
iniciatīvas, saņemot finansējumu vienam projektam līdz
370 EUR apmērā. Projektu realizāciju iespējams uzsākt
no š.g. 5.augusta, aktivitātes plānojot līdz š.g. 14. oktobrim.
Projektu konkurss “Jaunieši darbībā” paredz, ka
jauniešu izstrādāto projektu ietvaros:
• jārada praktisks ieguldījums un paliekoša vērtība
vietējai kopienai un Saldus novadam kopumā;
• jādemonstrē tehniskā jaunrade,
izpratne par
uzņēmējdarbību un jāveicina jauniešu vienaudžu
izglītotāju kustību Saldus novadā;

• projektu īstenošanā jāizmanto vietējo cilvēku un
materiālie resursi.
17. jūlijā plkst. 14.30 JIC “Šķūnis” (ieeja pa labi) telpās
notiks informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem, kura
laikā būs iespējams apgūt projekta rakstīšanas pamatprasmes un iepazīt projekta pieteikuma veidlapu.
Vairāk informācijas www.saldus.lv, FACEBOOK @JICSkunis.
Kontakttālrunis jautājumu gadījumā: 28673304
(Laura Ūžele, biedrības “Saldus jauniešu balss” valdes
priekšsēdētāja)
Biedrības “Saldus jauniešu balss” projektu konkursu
“Jaunieši darbībā” atbalsta Saldus novada pašvaldības
projektu fonds.
Laura Ūžele,
biedrības “Saldus jauniešu balss” valdes priekšsēdētāja

Soļo, neiznieko un iepazīsti arī Tu!
Līdz pat decembrim Saldus un Brocēnu novada un beziepakojumu dzīves stilu, kā arī lietām piešķirt otro
iedzīvotāji – bērni, jaunieši, pieaugušie, aicināti elpu. Savukārt, augustā notiks divu dienu pārgājiens –
iesaistīties biedrības “Brocēnu hokeja klubs” un Saldus iespēja izkustēties un pavadīt laiku pie dabas.
JIC “Šķūnis” realizētā projekta “Soļo. Neiznieko.
Mācīšanās notiek darot. Darot mēs radām pārmaiņas,
Iepazīsti” aktivitātēs.
tāpēc piedalies – maini savu domāšanu un paradumus,
Projekta mērķis ir izglītot un veicināt ikvienu pievērsties ar savu rīcību neliec Zemei uzkarst! Plašāka informācija
veselīgam dzīvesveidam un radīt atbildības sajūtu pret projekta FACEBOOK lapā @SoloNeizniekoIepazisti.
apkārtējo vidi, tā uzlabojot savu dzīves kvalitāti!

Jau notikušas pirmās aktivitātes – meistarklasē bija
iespēja uzzināt par veselīgu uzturu, uztura speciālistes
vadībā pagatavot veselīgus našķus, bet pirmajā
pārgājienā – soļot un sportot, supot, piknikot neizniekojot,
kā arī noieto ceļa gabalu atbrīvot no atkritumiem!
Nākamās aktivitātes 27. jūlijā, festivālā “Saldus Saule”–
iedvesmas saruna un radošās darbnīcas, kuru laikā varēs
pārdomāt savu dzīvi ar atkritumiem, iepazīt bezatkritumu

Projekts “Soļo. Neiznieko. Iepazīsti.” tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru
Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus,
un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Laura Ūžele,
JIC “Šķūnis” vadītāja
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SPORTA AKTUALITĀTES
Stirnu buka skrējēji piepilda Saldu

Saldus sportisti iegūst pirmo vietu
volejbola turnīrā Līderbahā

No 8. līdz 9. jūnijam Līderbahā norisinājās 25. GrandSlam Volejbola turnīrs, kurā pirmo gadu piedalījās arī
sportisti no Saldus.
Turnīrā kopumā piedalījās 29 komandas: gan draugu
grupas, gan sporta klubu komandas.
Septiņās spēlēs volejbola kluba “Saldus” komanda
nezaudēja nevienu setu un pārliecinoši ieguva 1. vietu
turnīrā, aiz sevis atstājot komandu “Idaho” (Vācija) un
Vilebonas (Francija) sportistus.
Līga Velvere izcīnīja trešo vietu
Tas bija iespaidīgi – vairāk nekā 4500 dalībnieku
no visas Latvijas 8. jūnijā piepildīja Saldu, piedaloties
Kalnsētas Stirnu bukā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts
uzrunāja skrējiena dalībniekus: “Brīnišķīgs laiks
brīnišķīgā pasākumā. Man liels prieks par Stirnu buka
organizatoriem, kas ir izveidojuši skrējēju plūsmu Latvijā
un atraduši arī Saldu.” Domes vadītājs aicināja sportistiem
sevi saudzēt un izbaudīt šo dienu, šo skrējienu un Saldu.
Skrējienā piedalījās arī Saldus novada pašvaldības
komanda, kuru pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks
Raivis Zīrups, Baiba Mazrima, Laura Zariņa-Skapste un
Ainars Mankus.
No Saldus novada skolām visvairāk pārstāvētas bija –
Saldus pamatskola, Saldus vidusskola un Rubas pamat
skola.
Pasākuma organizatori uzsvēra, ka Saldus sacensībās
netika pazaudētas nevienas automašīnas atslēgas. Kaut
kas tāds sešu gadu laikā piedzīvots pirmo reizi!
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Lepojamies!!!
9. jūnijā Vācijas pilsētā Rēlingenā jau 55.reizi notika
starptautiskās sacensības “Internationales Pfingstsportfest”.
800 m skrējienā Līga Velvere izcīnīja trešo vietu
ar rezultātu 2:01.12, maksimāli pietuvojoties savam
personīgajam rekordam (2:00.75).

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM UN AUGUSTAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
M. Čaklā skvērā
18.07. plkst. 20.00 Vasaras muzikālais vakars.
15.08. plkst. 20.00

Vasaras muzikālais vakars ar ģitāristu
Jāni Bērziņu.

29.08. plkst. 20.00

Vasaras muzikālais vakars ar grupu
S&T Syndicate.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus ezera pludmalē
02.08. plkst. 20.00

Vasaras muzikālais vakars Saldus
ezerā ar Lauri Valteru.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
24.08.

IX Starptautiskais tautas muzikantu
festivāls “Saldie vārti”.

PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Kalnsētas parka estrādē
Muzikāla izrāde “Nerātnā vasaras nakts Saldū”.
19.07. plkst. 20.00
Ieejas maksa – 7,00; 10,00; 12,00 un
15,00 EUR. *
21.07. plkst. 12.00 Cieceres upes tīrīšanas talka.

26.-27.07.

Rokfestivāls
“Saldus
Saule”.
Apmeklētāji varēs baudīt lielisku
dzīvo mūziku, pozitīvu tikai Saldus
Saulei raksturīgo atmosfēru un lieliskas
tradīcijas senākajā Latvijas rokmūzikas
festivālā.
Festivāla biļetes iespējams iegādāties
“Biļešu serviss” kasēs un www.bilesu
serviss.lv.

2.08. plkst. 19.00

“Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās”:
muzikāla vīzija izrādē.
Ieejas maksa – 8,00; 10,00; 12,00 un
15,00 EUR.*

Saldus Šlāgermaratons 2019.
Ieejas maksa – 5,00 EUR, no 7.jūlija:
8,00 EUR.
Pasākuma dienā: 10,00 EUR.*
10.08. plkst. 18.00 Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez
maksas.
1.grupas invalīdiem, uzrādot invaliditātes
apliecību, un cilvēkiem ar kustību
traucējumiem ieeja bez maksas.
*Biļetes var iegādāties SIA “Biļešu Paradīze” tirdzniecības
vietās (Saldū, p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3) un
www.bilesuparadize.lv.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
JIC “Šķūnis”, Lielā ielā 3C
Informatīvs seminārs Saldus novada
jauniešu organizāciju un neformālo gru17.07. plkst. 14.30
pu projektu konkursa “Jaunieši darbībā”
projektu iesniedzējiem.

LPMC bezmaksas seminārs “Virtuālās
atkarības: cēloņi, izpausmes, korekci20.08. plkst. 9.30 jas iespējas”.
Lektore Dace Bērziņa, pieteikšanās: ieva.
ritina-bruvere@saldus.lv.
PASĀKUMI SALDUS PILSĒTĀ
Ērika Ķiģeļa dziesmu vakars M. Čaklā
24.07. plkst. 19.00
skvērā.
25.07. plkst. 23.00 Brīvdabas kino vakars Saldus pludmalē.
Kursi bērnu tiesību aizsardzībā
“Pedagoga loma un atbildība bērnu
tiesību aizsardzības jomā. Rīcību
profesionālie un personiskie aspekti”
22.08. plkst. 9.30
Avotu ielā 12, Lielajā zālē.
Lektore
Svetlana
Paramonova,
pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: ieva.
ritina-bruvere@saldus.lv.
Saldus novada izglītības iestāžu
28.08. plkst. 10.00
administrācijas diena Saldus BJC.
Saldus novada pedagogu konference
29.08. plkst. 10.00 “Drosme izkāpt no rāmja” Saldus
Mūzikas un mākslas skolā.
KAPELLERU NAMĀ
Elmāra Kunga un Rolanda Gustiņa
Līdz 31.08.
akvareļu un eļļas gleznu izstāde.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Izstāde no muzeja krājuma “Kāzu
tradīcijas”.
“Annas – Saimnieču diena” muzeja
pagalmā. Brīvdabas izstāde “Priekšauti”
un dvieļi no muzeja krājuma atvilktnēm,
26.07. plkst.15.00 rokdarbu meistarklases, tautastērpu
nēsātāju dižošanās un tērpu darināšanas
pieredzes stāsti, kopīga ievārījuma
vārīšana ar saimnieci Santu.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Novadpētniecības izstāžu cikla “Sajūtu
Līdz 2.08.
mednieki” Saldus fotokluba “ES –
DARU” 6. izstāde. “Pilsētas svētki”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
15.07. – 01.09.

13.07. plkst. 13.00
23.07. plkst. 17.30
24.07. plkst.10.00
27.07. plkst.13.00

“Street Floorball 2019” trijās vecuma
grupās pie Saldus sporta kompleksa.
Basketbola turnīrs U16 un U13 grupām
Saldus sporta stadionā.
Sacensības cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām Cieceres skolas sporta
laukumā.
“Street Floorball 2019” trijās vecuma
grupās pie Saldus sporta kompleksa.

Futbols 2. līga: Saldus SS/Brocēnu
27.07. plkst. 16.00 NBJSS – FK Lielupe Saldus sporta
stadionā.
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM UN AUGUSTAM
31.07. plkst. 12.00
3.08. plkst.12.00
10.08. plkst. 13.00
17.08. plkst. 12.00
24.08. plkst. 11.00
24.08. plkst. 13.00
31.08. plkst. 10.00

U15 Futbols Brocēnu NBJSS/Saldus
SS– Liepājas FS2 Saldus sporta stadionā.
“Stipro skrējiens” Lutriņu karjerās.
“Street Floorball 2019” trijās vecuma
grupās pie Saldus sporta kompleksa.
Pierobežas skrējiens Ezeres pagastā.
“Futbols apkārt Latvijai” Saldus sporta
stadionā.
“Street Floorball 2019” trijās vecuma
grupās noslēgums pie Saldus sporta
kompleksa.
Latvijas junioru čempionāts 5. posms
“Silavotiņu” moto trasē.

“Street Basket” trijām vecuma grupām
Saldus sporta stadionā.
Pludmales volejbola sacensības “Kurš
Pēc kalendāra
ar kuru” Saldus stadiona volejbola
laukumos.
EZERES PAGASTĀ
17.08. plkst. 19.00 Pierobežas festivāls.
JAUNAUCES PAGASTĀ
Pēc kalendāra

Sporta diena atpūtas vietā “Pie dīķa”.
No plkst. 5.50 līdz 8.30 Makšķerēšanas
sacensības “Ne asakas!”.
No plkst. 10.00 līdz 15.00 Ūdens
atrakcijas, stafetes, komandu un
individuālās sacensības.

3.08.

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
13. un 14.07. plkst. “Lillas Lavender” Lavandu svētki,
10.00 – 17.00
Ošenieku pagastā.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Lutriņu skolas stadionā
Pasākums “Anniņa vanniņā” – sporta
26.07. plkst. 10.00
diena senioriem.
18.08. plkst. 11.00 Lutriņu pagasta sporta svētki.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Pie “Okeāna”
28.08. plkst. 11.00 Senioru sporta svētki.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Pampāļu kultūras namā
6.07. plkst. 14.00

“Draugu balle” senioriem.

VADAKSTES PAGASTĀ

23.08

“Baltijas ceļam – 30” Vadakstes tautas
namā. Jubilejas koncertu sniegs Andris
Akermanis ar draugiem. Labvēlīgu
laikapstākļu
gadījumā
pasākums
norisināsies laukā.

Jauniešu sporta diena Vadakstē pie
Vadakstes pils.
24.08. plkst. 11.00
Aicinām piedalīties jauniešus un ģimenes
ar bērniem.

14

ZAŅAS PAGASTĀ
Baļķulejas estrādē
“Ūdenssvētki 2019”.
Plkst. 7.00 “Lielais loms” makšķerēšanas
sacensības Zaņas Dzirnavu dīķī.
Plkst. 13.00 Netradicionālās sporta
spēles.
13.07.
Plkst. 14.00 – 16.00 Radošās nodarbības
Apm. plkst. 20.30 apbalvošana.
Plkst. 21.00 Rudbāržu amatierteātra
“Spēlmaņi” izrāde “Bezfilma”.
Plkst. 22.30 Zaļumballe ar grupu “Pa
ceļam”, ieejas maksa 2,00 EUR.
ZIRŅU PAGASTĀ
Sporta svētki ģimenēm Zirņu pagasta
20.07. plkst. 11.00
pamatskolas sporta laukumā.
Amatierteātru
brīvdabas
izrāžu
24.08. plkst. 10.00 sadraudzības saiets “Darām, kamēr
varam” Zirņu pamatskolas pagalmā.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Sporta diena Striķos Striķu muižas
13.07. plkst. 10.00
parkā.
Popiela un karaoke Striķu muižas parkā
20.07. plkst. 20.00 (sliktu laikapstākļu gadījumā kultūras
nama telpās).

PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM UN AUGUSTAM
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