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Atklāts rekonstruētais pašvaldības autoceļš
“Gaļas kombināts-Straumēni” teritorijā

Atklāšanas lenti griež Gints Karols, Māris Zusts un Ivars Liepa
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Turpinājums no 1.lpp.
10. oktobrī svinīgi tika atklāts rekonstruētais
pašvaldības autoceļš “Gaļas kombināts-Straumēni”
teritorijā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts pateicās
SIA “Saldus ceļinieks” komandai par izdarīto darbu, kā arī
teica lielu paldies projektā iesaistītajām personām. Domes
vadītājs lepojās, ka tieši mūsu novada stiprais būvuzņēmējs
ir pārbūvējis ceļu mūsu stiprajiem uzņēmumiem, kuri
sajutīs šī ceļa pienesumu un attīstīs savu uzņēmējdarbību,
radot jaunas darba vietas. Liels prieks ir, ka šis projekts
tika realizēts, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu
finanšu līdzekļus
SIA “Saldus ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints
Karols uzsvēra, ka uzņēmumam ir liels prieks un īpašs
gandarījums, ka šī darba rezultātā mūsu pilsēta ir ieguvusi
vēl vienu mūsdienīgi sakārtotu vietu un ielu un ka tas tiks
novērtēts gan no iedzīvotāju, gan uzņēmēju un viesu puses.
Šādi projekti ir liels impulss nākotnes attīstībai, jaunām
darba vietām, lielākiem ienākumiem valsts un pašvaldības
budžetos. G. Karols teica lielu paldies savai komandai,
apakšuzņēmējiem par centīgo darbu, visiem uzņēmējiem,
kas bija pretimnākoši, iecietīgi un saprotoši būvniecības
laikā, kā arī paldies tika teikts pasūtītāja pārstāvjiem un
būvuzraudzībai par stingro un lietišķo sadarbību.
G. Karols vēlēja pašvaldības komandai rast spēku,
enerģiju un izdomu, lai cīnītos par nākamajiem
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infrastruktūras projektiem, īpaši ar tiem, kas ir saistīti ar
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai mūsu pilsēta kļūtu
bagātāka.
SIA “Norplast” ražošanas direktors Ivars Liepa visu
uzņēmumu vārdā teica lielu paldies gan pašvaldībai, gan
būvniekiem par šo ceļu un vēlēja, lai tas kalpo vismaz 50
gadus.
Projekta vadītāja Ginta Ernšteina informēja, ka projekta
ietvaros tika īstenotas divas būvniecības ieceres. Pirmajā
daļā izbūvēja 479m autoceļu, gājēju-veloceliņu, ceļa apgaismojumu un apakšzemes komunikācijas un otrajā daļā
tika izbūvēta lietus ūdensatvades sistēma 470,30m garumā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 595 172,59 tai skaitā
PVN 21%, projekta attiecināmās izmaksas EUR 584226,51
kur ERAF līdzfinansējums 85% apmērā ir EUR 496592,52,
valsts budžeta dotācija EUR 21908,49. Būvdarbus veica
vietējais Saldus novada uzņēmējs SIA “Saldus ceļinieks”.
Ceļa daļai būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaitLain
Glob”, lietus atvades sistēmas daļas izbūvei – SIA “L4”.
Būvprojekta autori – ceļa daļai IK “Velta Krivmane” un
lietus atvades sistēmas daļai – Iva Kliedere.
Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/007 “Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa “Gaļas
kombināts-Straumēni” teritorijā” mērķis bija revitalizēt
pašvaldības autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” teritoriju, uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti un
nodrošinot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi
un jaunu darba vietu radīšanu.

Tiek piešķirti domes apbalvojumi “Saldus novada
domes Goda raksts”

Jau tradicionāli, atzīmējot Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienu, Saldus novada dome piešķir
apbalvojumu “Saldus novada domes Goda raksts”.

Šis apbalvojums tika dibināts, lai izteiktu novada
pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās
tautsaimniecības nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu
Saldus novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un
lepnumu un veicinot Saldus novada pozitīva tēla veidošanu.
Šogad Goda raksta saņemšanai Saldus novada domes
deputāti, pagastu pārvaldes, pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības nominēja 17 personas, un ar domes
lēmumu tika piešķirti apbalvojumi sekojošās jomās –
lauksaimniecība, uzņēmējdarbība, medicīna, pedagoģija,
kultūra, kā arī darbs dažādās pašvaldības iestādēs
(apbalvotās personas uzskaitītas alfabēta secībā):
- Andrim AKERMANIM par nesavtīgu darbu un
patriotismu Saldus zīmola veidošanā, radošumu iz-
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klaides pasākumu organizēšanā, festivāla “Saldus saule”
saglabāšanā;
- Mirdzai BALTIŅAI par ilggadīgu, nesavtīgu un
profesionālu darbu sadzīves pakalpojumu sniegšanas
jomā Saldus novada iedzīvotāju labā;
- Dinai BRĒDAVAI, Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes vadītājai, par ilggadēju,
pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu lauku pagastu attīstībā
Saldus novadā;
- Valdim DĪRIŅAM, Saldus novada pašvaldības
administratīvās nodaļas vadītājam, par ilggadēju,
profesionālu un atbildīgu darbu Saldus novada pašvaldības
administratīvās kapacitātes attīstībā un veicināšanā;
- Valentīnai DŪRIŅAI, Saldus pamatskolas krievu
valodas skolotājai, par mūža ieguldījumu Saldus novada
skolēnu izglītošanā un individuālo spēju nostiprināšanā
svešvalodā;

SALDUS NOVADA VĒSTIS
- Alinai DVARIŠĶEI, Vadakstes pagasta bibliotēkas
vadītājai, par personīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē un
Vadakstes pagasta novadpētniecības materiālu apkopošanā
un saglabāšanā;
- Diānai EINMANEI, Druvas kultūras nama vecākās
paaudzes deju kolektīva “Druvas seniori” vadītājai, par
profesionalitāti un radošumu, sagatavojot deju kolektīvu
“Druvas seniori” kultūras pasākumiem novadā un Latvijas
Dziesmu un deju svētkiem, kā arī latvisko dejas kultūras
vērtību un tradīciju popularizēšanu ārzemēs;
- Mārai ĒBERLIŅAI, Nīgrandes bibliotēkas vadītājai,
par personīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē, Nīgrandes
pagasta novadpētniecības materiālu apkopošanā un
saglabāšanā;
- Ilgai GRIGALEI, ģimenes ārstei, par profesionālu,
ilggadēju un atbildīgu darbu Rubas un Vadakstes pagastu
iedzīvotāju veselības aprūpē;
- Valdim KAROLAM, ilggadējam SIA “Saldus
ceļinieks” valdes priekšsēdētājam, par nozīmīgu un
ilggadēju ieguldījumu Saldus novada uzņēmējdarbības
attīstībā ceļu būves nozarē;
- Egilam KREICBERGAM, Zemnieku saimniecības
“Andulaiši” zemkopības ražošanas daļas vadītājam, par
personīgu ieguldījumu Saldus novada un Zvārdes pagasta
attīstībā, īstenojot veiksmīgu uzņēmējdarbību zemkopībā,
piesaistot ievērojamas investīcijas lauksaimnieciskajai
ražošanai, tās paplašināšanai un modernizācijai, par aktīvu

2018. GADA OVEMBRIS
sabiedrisko darbību sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu
realizācijā;
- Inesei LAGZDIŅAI, Saldus pamatskolas matemātikas
skolotājai, par nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada
skolēnu izglītošanā un individuālo spēju nostiprināšanā
matemātikā;
- Maigai OSOVSKAI, Jaunlutriņu pamatskolas
skolotājai un direktora vietniecei izglītības jomā, par mūža
ieguldījumu Jaunlutriņu pamatskolas skolēnu izglītošanā
un individuālo spēju nostiprināšanā;
- Mārai OZOLAI, ģimenes ārstei, par profesionālu,
mērķtiecīgu, ilgstošu un apzinīgu darbu Saldus novada
iedzīvotāju labā medicīnas jomā;
- Jānim SIPENIEKAM, par mūža ieguldījumu Ezeres
pagasta nozīmīgā ilgtermiņa attīstībā un Saldus novada
pozitīva tēla veidošanā;
- Kasparam ŪDRIM, Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Saldus medicīnas centrs” ārstam traumatologamortopēdam, par savlaicīgas, kvalitatīvas medicīniskās
palīdzības pieejamību Saldus novada iedzīvotājiem;
- Ivaram ZOMMERAM, SIA “LUTRIŅI”
saimniecības mehānisko darbnīcu vadītājam, par
pašaizliedzīgu, godprātīgu un ilgu darbu Saldus novada
lauksaimniecības attīstībā.
Domes apbalvojumu pasniegšana norisināsies īpašajā
svinīgajā pasākumā!

Saldus novada domes vadība piešķir Saldus novada domes
Atzinības rakstus

Lai izteiktu novada pašvaldības atzinību personām, kuras aktīvi, radoši un nesavtīgi strādājušas Saldus novada
labā, balstoties uz sabiedrības pārstāvju ierosinājumiem
par Saldus novada domes Atzinības rakstu piešķiršanu,
kā arī atzīmējot Latvijas Valsts simtgadi, ar Saldus novada
domes vadītāju rīkojumiem tika piešķirti Atzinības raksti:

- Dagnijai BĒRZIŅAI par ilggadēju darbu kolhozā
“DRUVA” un SIA “Saldus Druva”, veicot grāmatvedības
finanšu uzskaiti, un sakarā ar Latvijas valsts simtgadi;
- Kristīnei CEĻINAI par apzinīgu un godprātīgu darbu
Saldus pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”;
- Aivai ČUBAI par kvalitatīvu un radošu darbu Saldus
pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vizuālā koptēla
veidošanā;
- Ērikam ČUBAM par apzinīgu, ilgstošu un nesavtīgu

darbu skolas un pilsētas labiekārtošanā;

- Vijai DAKŠAI par ilggadēju un apzinīgu darbu
lopkopības nozarē un sakarā ar SIA “Saldus Druva”
nominācijas “Gada lauku saimniecība” iegūšanu konkursā
“SĒJĒJS 2018”;
- Ivetai DRUKOVSKAI par ilggadēju un apzinīgu
darbu lopkopības nozarē un sakarā ar SIA “Saldus Druva”
nominācijas “Gada lauku saimniecība” iegūšanu konkursā
“SĒJĒJS 2018”;
- skolotāja palīdzei Birutai KRASOVSKAI par
apzinīgu, godprātīgu un kvalitatīvu darbu Saldus pirms
skolas izglītības iestādē “Pasaciņa”;
- Ivetai ĶIRSEI par ilggadēju, atbildīgu un godprātīgu
pedagoģisko darbu un Saldus novada pašvaldības vārda
popularizēšanu, vadot un realizējot starptautiskos projektus;

3

SALDUS NOVADA VĒSTIS
- vadītāja vietniecei izglītības jomā Gitai ROZEI
par atbildīgu darbu un ieguldījumu Saldus pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstībā, plānojot un
nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesa norisi;
- pirmsskolas izglītības skolotājai Ramonai
ŠĶĒDNIECEI par radošu darbu un kvalitatīvu ieguldījumu
bērnu izglītošanā un audzināšanā Saldus pirmsskolas
izglītības iestādē “Pasaciņa”;
- pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājai Indrai
VĪTOLAI par kvalitatīvu darbu un ieguldījumu bērnu
muzikalitātes attīstīšanā Saldus pirmsskolas izglītības

Paziņojums par
pakalpojuma sniedzēja maiņu
Pampāļu pagastā
Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvalde
paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada domes
lēmumu, ar šī gada 30.novembri izbeidz sniegt pakalpojumu dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas ūdeņu
savākšanā Jūsu īpašumam. Līdz ar to tiek izbeigts starp
mums noslēgtais līgums par iepriekšminēto pakalpojumu
saņemšanu.
Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus
par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz 30.11.2018. veikt
Pampāļu pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitīt Pampāļu pagasta pārvaldes kontā.
Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu,
droši zvaniet vai rakstiet mums.
Gints Homanis, Pampāļu pagasta pārvaldes vadītājs
Tālr. 25435771, e-pasts: gints.homanis@saldus.lv
SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka ar Saldus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr. 315 no
17.04.2018. par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Saldus novada pagastos.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu
Pampāļu pagasta teritorijā (dzeramā ūdens piegādi un
notekūdeņu novadīšana, attīrīšana) uzsāksim ar 2018.
gada 1. decembri.
Pakalpojumu Pampāļu pagastā sniegsim pa Saldus novada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām, kuras ir
tādas pašas, kā iekasētās Pampāļu pagasta pārvaldē:
Pampāļos
• Dzeramā ūdens piegāde 0.69 eiro/m3 bez PVN
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iestādē “Pasaciņa”;
- ciltsdarba zootehniķei Agrai ZIEMELEI par ilggadēju
un apzinīgu darbu lopkopības nozarē un sakarā ar SIA
“Saldus Druva” nominācijas “Gada lauku saimniecība”
iegūšanu konkursā “SĒJĒJS 2018”;
- Aijai ZUSTAI par ilggadēju, atbildīgu un godprātīgu
darbu Saldus novada pašvaldības izglītības iestādēs.
- pārdevējai Gaidai ZVIRGZDIŅAI par ilggadēju
ieguldījumu Jaunauces pagasta un Saldus novada attīstībā.
Liels prieks par čaklajiem un atbildīgajiem novadniekiem!
(0,83 eiro/m3 ar PVN),
• Kanalizācijas izmaksas 0,66 eiro/m3
(0,80 eiro/m3 ar PVN).

bez PVN

Skola, Klapatas, Pakalni, Lukas
• Dzeramā ūdens piegāde 0.47 eiro/m3 bez PVN
(0,57 eiro/m3 ar PVN),
• Kanalizācijas izmaksas 0,58 eiro/m3 bez PVN
(0,70 eiro/m3 ar PVN).
Sagatavošanās periodā:
1) Slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem
(daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar
mājas pilnvaroto personu vai biedrību).
2) Uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada tiem
lietotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāji.
3) Apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un
kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām.
4) Apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus novembra nogalē vai decembra sākumā, lai uzņemtu rādījumus ar
kādiem pārņemam pakalpojuma sniegšanu.
Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas
lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” iesnie
guma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem, kuri veiks
skaitītāja uzstādīšanu/ nomaiņu, atstājot to Pampāļu pagasta pārvaldes kasē, SIA “Saldus komunālserviss” abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū, vai atsūtot uz e-pastu komunalserviss@saldus.lv nofotografētā vai ieskanētā veidā, lai
raitāk ritētu līgumu slēgšana.
Līgumu slēgšana notiks no 01.11.2018. līdz 30.11.2018.
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 17.00 abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū,
kontakttālrunis 27088306, 63807453. Pampāļu pagasta
pārvaldes telpās 21.11.2018. no plkst. 15.00 līdz 18.00
un 22.11.2018. no plkst. 9.00 līdz 12.00.
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Ierodoties uz līgumu slēgšanu ņemt līdzi īpašuma
piederības apliecinošu dokumentu, personu apliecinošu
dokumentu, pilnvaru par tiesībām parakstīt dokumentus, ja
tos slēgs cita persona.
Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu
ar SIA “Saldus komunālserviss”, var netikt uzsākta ūdens
padeve ar 01.12.2018. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakal-

Saldus novada pašvaldība
turpina atbalstīt
studentus, piešķirot stipendiju
“Medusmaize”
Vairāku gadu garumā Saldus novada pašvaldība,
sadarbojoties ar Latvijas Universitātes (LU) fondu,
piešķir stipendijas sava novada jauniešiem, kuri uzsāk
pamatstudijas kādā no Latvijas augstskolām.
Šajā akadēmiskajā gadā stipendijas ieguvuši četri aktīvi
pirmā kursa studenti.
Stipendiju mērķis ir finansiāli atbalstīt novada
pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot novada atpazīstamību Latvijā
un piederības sajūtu novada iedzīvotāju vidū.
Mērķtiecīgi, sabiedriski aktīvi, ar labiem sasniegumiem
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pojuma līgums.
Jautājumu gadījumā zvanīt Pēterim Dubram, tel.29713718.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Jānis Blūms,
SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs
un rezultātiem mācībās – tā var raksturot gan šī gada stipendiju ieguvējus, gan tos 11 studentus, kuri ar novada
pašvaldības labvēlību turpinās saņemt atbalstu arī šajā
akadēmiskajā gadā.
Saldus novada pašvaldība atbalstu novadniekiem sniedz
kopš 2013. gada. Stipendijas “Medusmaize” ieguvēji šajā
akadēmiskajā gadā ir Alvīne Paštore (iestājusies LU
Juridiskajā fakultātē, studē tiesību zinātni), Agnis Saulītis
(uzsācis medicīnas studijas RSU), Sofija Anna Freisa
(sākot ar šo gadu, studēs arhitektūru RTU) un Jurģis
Brūvers (uzsācis pamatstudijas RTU Datorzinātņu un
informācijas tehnoloģiju fakultātē, studē datorsistēmas).
Stipendiju turpina saņemt 11 jaunieši.
Saldus novada pašvaldība sveic visus stipendijas “Medusmaize” ieguvējus un vēl sasniegt savus izvirzītos mērķus!

Nākamgad Saldū notiks valsts mēroga pasākums “Latviešu
karavīrs laikmetu griežos”
Šāds pasākums Latvijā notiek kopš 2011. gada, to atbalsta
Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un
Jaunsardzes informācijas centrs. Pasākuma mērķis ir tādu
Latvijas jaunatnes organizāciju kā jaunsargi, skauti un gaidas, mazpulki, kā arī vietējās skolu jaunatnes saliedēšana
kopējām aktivitātēm nacionālā un patriotiskā gaisotnē.

5. oktobrī Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris
Zusts tikās ar Latvijas Ģenerāļu kluba vadītājuviceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu.
Ņemot vērā Saldus novada pašvaldības pausto lielo
ieinteresētību jauniešu patriotiskajā audzināšanā, Latvijas
Ģenerāļu klubs izvēlējas Saldus novadu par nākamā gada
Latvijas mēroga pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu
griežos” norises vietu.

Saldus novada pašvaldības kā pasākuma organizatora
izvēle ir īpašs pagodinājums, jo 2019. gads ir īpašs gads
Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
Nākamgad Nacionālie bruņotie spēki svinēs savas
dibināšanas simtgadi. Atzīmējot šo nozīmīgo gadadienu,
pašvaldība plāno īpašas norises un aktivitātes, kuras būs
interesantas ne tikai tiešajai pasākuma mērķauditorijai –
jauniešiem, bet arī visiem Saldus novada iedzīvotājiem un
mūsu novada viesiem.
Inna Kislina, Saldus novada pašvaldība
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Notika kārtējā Saldus novada domes sēde
25. oktobrī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika izskatīti 66
darba kārtības jautājumi un pieņemti
78 lēmumi.
Lai racionāli izmantotu pašvaldības
nekustamo īpašumu, kurš netiek izīrēts kā palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā, Saldus novada
pašvaldība organizē īres tiesību izsoles. Lai samazinātu administratīvo
slogu un paātrinātu īres tiesību izsoļu
organizēšanu, lēmumu pieņemšanu
un uzvarētāju noteikšanu, tika grozīts
lēmums “Par pilnvarojumu Saldus
novada domes mājokļu un sociālo
jautājumu komisijai”, kā arī izdarīti
atbilstoši grozījumi Saldus novada
domes mājokļu un sociālo jautājumu
komisijas nolikumā.
Ņemot vērā VARAM ierosinājumu
precizēt saistošos noteikumus, tika
veikti precizējumi un grozījumi Saldus
novada domes saistošajos noteikumos
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Saldus novadā” un Saldus novada domes saistošos noteikumos “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās”. Precizētie
saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc
to publicēšanas.
Sakarā ar komunālo pakalpojumu tarifu paaugstināšanos, nolēma
grozīt saistošos noteikumus “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”, paredzot paaugstināt personu uzturēšanās maksu veco ļaužu
un invalīdu pansionātā „Ābeles”. Pēc
saistošo noteikumu stāšanās spēkā,
Saldus novadā deklarētajai personai pakalpojums izmaksās 480 eiro
mēnesī, citās pašvaldībās deklarētajai
personai – 686 eiro mēnesī.
Lai nodrošinātu vienotu grāmat
vedības uzskaiti un finanšu plānošanas
sistēmu novadā kopumā un katrā
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nozarē atsevišķi, ievērotu finanšu
disciplīnu, kā arī finanšu līdzekļu
koncentrēšanu, pieņemts lēmums
no 01.01.2019. iekļaut visas pagasta pārvaldes un divas izglītības
iestādes Saldus novada pašvaldības
centralizētajā grāmatvedībā.
Sakarā ar interešu izglītības funkcijas nodošanu vispārējās izglītības
iestādēm, šajā mācību gadā Nīgrandes
Bērnu un jauniešu centrā “Augšventa”
interešu izglītības pulciņos nav ne
viena izglītojamā. Lai organizatoriski sakārtotu faktisko situāciju,
tika pieņemti lēmumi par iestādes
likvidēšanu, iestādes direktora amata likvidēšanu un iestādes direktora
atbrīvošanu no amata.
Ņemot vērā personu iesniegumus,
tika mainīts Saldus novada domes
kultūras, sporta un tūrisma komisijas
sastāvs. Turpmāk komisijā darbosies
Vineta Jurevica.
Apstiprināts “Rozentāla skriešanas
svētki 2019” nolikums. Skrējiens notiks Saldū 2019. gada 16. martā šādās
distancēs – 10 km, 5 km, 2 km, 400 m
un 800 m bērnu skrējiens.
Dome lēma par priekšlīguma apbūves
tiesību līgumam slēgšanu ar SIA “Eco
Baltia vide” par daļu no nekustamā
īpašuma “Lidlauks” Saldus pag., Saldus nov., 2 ha platībā. SIA “Eco Baltia vide” izteica priekšlikumu attīstīt
uzņēmējdarbību riepu pārstrādāšanas
jomā Saldus novada teritorijā.
Priekšlīgumā
paredzēts noslēgt
apbūves tiesību līgumu uz termiņu
ne īsāku par 10 gadiem, ja atbilstošās
valsts pārvaldes iestādes izsniegs SIA
“Eco Baltia vide” visas nepieciešamās
atļaujas.
Pieņemti lēmumi par servitūtu
nodibināšanu un servitūtu grozīšanu;
par viena pašvaldības dzīvokļa izsoles
rezultātu
apstiprināšanu;
trīs pašvaldības dzīvokļu un divu
pašvaldības nekustamo īpašumu

atsavināšanas procesu pabeigšanu.
Nodoti izsolei septiņi pašvaldības
dzīvokļi un četri nekustamie īpašumi,
nodotas izsolei viena dzīvokļa īres
tiesības, kā arī nodots atsavināšanai
pasažieru autobuss.
Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai
Apvienotajai Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei no Ezeres pagasta
pārvaldes bez atlīdzības nodots autobuss MERCEDES BENZ INTOURO
E.
Izslēdza vienu zemes vienību no
Saldus novada pašvaldības funkciju
realizēšanai paredzēto zemes gabalu
saraksta.
Piešķīra līdzfinansējumu no Saldus novada sabiedrisko organizāciju
atbalsta fonda (300,00 eiro katram
pieteicējam) šādiem organizāciju projektiem:
- biedrības “Saldus saulesstīga”
projekta “Iedvesmas stāsti Latvijai”
realizācijai;
- biedrības “Kursas vārti” projekta
“Saldais pēperkoks” realizācijai;
- biedrības “Vadakstes liepas”
projekta “Nāc, māsiņa, pulciņā!”
realizācijai;
- biedrības “Latvijas Mazpulki”
(Lutriņu mazpulks) projekta “Radošās
darbnīcas “Latvijai 100 – darbojies ar
prieku!”” realizācijai;
- biedrības “Ģimenes atbalstam” projekta “Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā
vārtiņi!” realizācijai;
- biedrības “Jauno programmētāju
atbalsta biedrība” projekta “Robotnīca
Druvā” realizācijai;
- biedrības “Mēs-Jaunaucei” projekta “Ekspresis “Jaunauce-Saldus””
realizācijai;
- biedrības “Puķuzirnis Z” projekta
“Cimdotā Latvija” realizācijai;
- biedrības “Puķuzirnis Z” pro-
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jekta “Seno amatu apmācības Saldus
novadā” realizācijai;
- biedrības “Drošas dzīves vides
attīstības biedrība Oāze” projekta “Tautastērpu atjaunošana bērnu
deju kolektīvam Mazais puzurs”
realizācijai;
- biedrības “Mantinieki” projekta
“Par godu Latvijai” realizācijai;
- biedrības “Mednieku klubs
“LUTRIŅI”” projekta “Medības vie
no” realizācijai;
- biedrības “Airītes stacija” projekta “Lāčplēša dienas svinības
11.novembrī,
demonstrējot
A.
Rusteiķa filmu “Lāčplēsis” pianis
ta prof. Alda Liepiņa pavadījumā”
realizācijai
Tika precizēti lēmumi, kas saistīti ar
projektu realizāciju:
- energoefektivitātes paaugstināšana
sporta nama ēkā Jelgavas ielā 6, Saldū;
- par ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas noteikšanu Saldus novada
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Zvārdes pagastā;

līdzfinansējums 367,85 eiro).

- lauku grants ceļu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes un
Saldus pagastos.

Noteicamaksu par siltumenerģiju
Ezeres pagasta pārvaldes nekustamajā
īpašumā “Ambulance” 1,94 eiro (bez
PVN) apmērā par 1 kv.m.

Pašvaldība atbalstīja trīs projektu
pieteikumu iesniegšanu Nodibinājuma
“CEMEX Iespēju fonds” izsludinātajā
2018. gada 2. atklātajā projektu
pieteikumu konkursā Saldus un
Brocēnu novados, paredzot projektu
līdzfinansējumu arī no pašvaldības
2019. gada budžeta:

Sakarā ar to, ka parādnieki ir
likvidēti vai miruši, pieņemti
lēmumi par nekustamā īpašuma
nodokļa un komunālo pakalpojumu
parādu izslēgšanu no Ezeres pagasta
pārvaldes grāmatvedības uzskaites
270,39 eiro apmērā un no Kursīšu
pagasta pārvaldes grāmatvedības uz
skaites 5173,65 eiro apmērā.

- Saldus pirmskolas izglītības
iestādes “Zīlīte” projektam “Skaista
mana valodiņa - izdziedāta, izdejota”
(plānotais pašvaldības līdzfinansējums
146,10 eiro);
- Saldus pamatskolas projektam “Augstāk par zemi” (plānotais
pašvaldības līdzfinansējums 898,13
eiro);
- Saldus pirmskolas izglītības iestādes
“Īkstīte” projektam “Reiz – sensenos laikos” (plānotais pašvaldības

Ezere ar skatu nākotnē –
sakopta vide, sakārtotas
vēsturiskās ēkas, droši un labi
uzturēti ceļi.
25. oktobrī Ezeres pagasta kultūras namā notika
kārtējā Saldus novada pašvaldības vadības tikšanās ar
iedzīvotājiem.
Pasākums bija kupli apmeklēts, uz tikšanos ieradās ap
70 interesentu, ne tikai ezernieki, bet arī blakus pagastu
iedzīvotāji. Tradicionāli tikšanās sākās ar pagasta pārvaldes
vadītājas prezentāciju par pēdējā gadā būtiskākajiem
padarītajiem darbiem dažādās nozarēs. Pagasta pārvaldes
vadītāja Irēna GRAUZE īpaši uzteica pagasta nevalstiskās
organizācijas “Mūsu ligzda”, “Pa sentēvu pēdām”, “Ezeres
makšķernieku biedrība”, “Ezeres motoklubs”, “Pirmā
stīga”, “Koris Kaprīze”, “Lielezeres fonds”, “Mēs Ezeres
skolai”, kuras, piesaistot ārējo finansējumu, paveikušas
daudz lietderīga pagasta iedzīvotāju labā.
Domes priekšsēdētājs Māris ZUSTS savā uzrunā
ezerniekiem atzīmēja, ka novada kontekstā pagasts
patiešām izceļas ar ļoti aktīvu sabiedrisko dzīvi, sa-

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu
ar SIA “Saldus Komunālserviss” par
ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu
ziemas periodā Saldus novadā no
2018. gada 1. novembra līdz 2021.
gada 30. aprīlim.
Sakarā ar nepieciešamību pārdalīt
valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai, veikti grozījumi Saldus novada pašvaldības 2018. gada
budžetā.

biedrisko organizāciju prasmi piesaistīt projektu līdzekļus
aktīvajiem lielajiem zemniekiem. Pēdējā laikā Ezere kļūst
arī par tūristiem saistošu mērķi.
Iedzīvotāji uzdeva jautājumus par iespēju Lielezeres
parkā izbūvēt estrādi, lauku skolu nākotni, domes lēmumu
par grāmatvedības un komunālo pakalpojumu sniegšanas
centralizēšanu, pagasta saimniekošanas efektivitāti, iespēju
pagasta bērniem tikt uz Saldus baseinu un ekskursijās.
Klātesošie aktīvi un skaļi izteica savus viedokļus par
notiekošo novadā un Ezerē, uzsverot faktu, ka Ezere ir vie
na no Latvijas vizītkartēm, kura noteikti būtu jāsakārto,
jāsakopj pierobežas graustus. Ļoti būtiski ir parūpēties par
pagasta ceļu izmantošanu un uzturēšanu, papildus apgais
mojumu, jo pie esošās lielās autotransporta plūsmas ir
īpaši jārūpējas par gājēju drošību. Lauksaimnieki uzsvēra
nepieciešamību parūpēties par cilvēku noturēšanu laukos.
Saldus novada pašvaldības vadība pateicas visiem, kas bija
atnākuši uz tikšanos. Prieks par aktīvajiem novadniekiem,
kuri nav vienaldzīgi un aktīvi pauž savus viedokļus!
Nākamā tikšanās notiks 2018. gada 22. novembrī plkst.
19.00 Zirņu pagasta pārvaldē.
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Svinīgi aizvadīti Saldus novada amatiermākslas kolektīvu
vadītāju un speciālistu svētki “Kristāla Zirgs”

26. oktobra pēcpusdienā Saldus Bērnu un jaunatnes
centrā notika pasākums “Kristāla Zirgs”, kurā svinīgi
tika pasniegtas gada balvas amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem un speciālistiem.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts savā
uzrunā atgriezās pacilājošajās Dziesmu un Deju svētku
sajūtās: “Pār muguru atkal skrien skudriņas, jo to kopējo
mirkli, kopības sajūtu, vienoto mērķi, kas bija sajūtams
šajos svētkos, nevar aizmirst, tas ir fantastisks. Ir mūsu
valsts simtgade, un manās sajūtās šis simtgades ievads
ir Dziesmu un deju svētki. Esam uz tās nots kādu laiku
dzīvojuši un nonākuši līdz šim mirklim, kad turpinām mūsu
novada skaistās tradīcijas. Jūs esat līderi, aiz Jums stājas
cilvēki, bez Jums šī kustība nebūtu iespējama ne Saldū,
ne novadā, ne Latvijā. Jūs esat lielākie patriotisma nesēji
valstī, Jūs esat valsts pamats. To darbu, ko jūs ieguldāt,
nevar ne aprakstīt, ne izmērīt, un es zinu, ka tas viss notiek
no sirds. Jūs esat sirds un dvēseles cilvēki, Jums ir mērķis,
Jums ir aizraušanās, Jums ir dzīves piepildījums. Ar to es
gribētu Jūs apsveikt un novēlēt Jums nekad nepazaudēt šo
stīgu, kas mūs ved uz priekšu.”
Šogad pasākuma moto bija “Dzīve ir līdzīga braukšanai
ar velosipēdu – tikai noturot līdzsvaru, tu spēsi virzīties
uz priekšu.”. Balvu “Kristāla zirgs” sešās nominācijās
pasniedza deviņiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem,
kuri ar īpašu aizrautību un sasniegumiem pavadījuši
pagājušo darba cēlienu. Šajā gadā ir divas jaunas
nominācijas. 5. nominācijā balva tiek piešķirta kolektīva
vadītājiem, kuri ārpus tiešajiem pienākumiem ir kultūras
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darbinieka stiprais balsts pasākumu organizēšanā un
sabiedrības aktivizēšanā pagastā, bet 6.nominācijā
balva tiek piešķirta koncertmeistariem, kormeistariem,
vokālajiem pedagogiem, repetitoriem, vadītāju asistentiem
par ieguldījumu amatierkolektīva veiksmīgā darbībā
iepriekšējā sezonā. Šī balva ir ikgadējs apliecinājums
amatiermākslas kolektīvu vadītāju ieguldītam ilgam,
rūpīgam darbam un labiem augsta līmeņa rezultātiem
amatiermākslā. Kopumā 2017./2018. gada sezonas
amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu gada
balvai šogad tika izvirzīti 29 pretendenti.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts
pasniedza balvu 1. nominācijā “Par ilgstošu un nozīmīgu
profesionālo ieguldījumu”, kuru šogad ieguva Saldus
pagasta Druvas kultūras nama deju kopas “Druvas
Seniori” vadītāja Diāna Einmane. Balva šajā nominācijā
tika piešķirta par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo
ieguldījumu amatiermākslas kolektīvu kustības attīstībā.
2. nominācijā “Par augstu profesionālo ieguldījumu”
balvu saņēma Jaunlutriņu pagasta amatierteātra režisore
Sandra Medne. Šo balvu piešķīra par mākslinieciski
kvalitatīvu un augstvērtīgu ieguldījumu un jaunradi
2017./2018. gada sezonā.
3. nominācijā “Par aktīvu amatiermākslas
popularizēšanu” balvu ieguva Saldus Bērnu un jaunatnes
centra jauniešu jauktā kora “Ameno” diriģente Diāna
Demitere, kā arī Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” jauktā kora “Saldava” diriģente Itana Lipšāne. Šī
balva tiek piešķirta par aktīvu amatiermākslas kolektīva
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darbības organizēšanu un veiksmīgiem pasākumiem
amatiermākslas popularizēšanā 2017./2018. gada sezonā.
4. nominācijā “Par tradicionālās amatiermākslas
popularizēšanu” balvu ieguva Nīgrandes pagasta Kalnu
kultūras nama kapelu “Spēlmaņi” un “Spēlmanīši” vadītājs
Artis Šulbergs. Balvu šajā nominācijā piešķīra par kultūras
mantojuma un tradicionālās kultūras popularizēšanu un
saglabāšanu 2017./2018. gada sezonā.
5. nominācijā “Par amatiermākslas popularizēšanu
un sabiedrības aktivizēšanu” balvu ieguva Vadakstes
pagasta amatierteātra “Vadakste” režisore un Rubas
pagasta folkloras kopas “Ruba” vadītāja Inta Jonuša,
kā arī Zaņas pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Tik un
tā” vadītāja Elvīra Luce. Šo balvu piešķīra par aktīvu
amatiermākslas kolektīva darbības organizēšanu un
sabiedrības aktivizēšanu pagastā 2017./2018. gada sezonā.
6. nominācijā “Par ieguldījumu amatiermākslas
kolektīvu darbībā” ieguva Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs” Tautas deju ansambļa “Kursa” un

Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīva ”Puzurs”
koncertmeistare Inguna Vēja, kā arī Novadnieku pagasta
senioru sieviešu kora “Draudzība” kormeistare Olita
Kleinberga. Šī balva tiek piešķirta koncertmeistariem,
kormeistariem, vokālajiem pedagogiem, repetitoriem,
vadītāju asistentiem par ieguldījumu amatierkolektīva
veiksmīgā darbībā 2017./2018. gada sezonā.
Šis pasākums radīja daudz patīkamu emociju un prieku
par to, ka Saldus novadā ir tik daudz radošu un enerģisku
cilvēku, kuri ap sevi pulcē kolektīvus un kuri ar ļoti labiem
panākumiem darbojas un uzstājas ne tikai mūsu novadā,
bet arī Latvijā un pasaulē. Kopējā prezentācijā bija iespēja
vērot, kā līdzsvaru noturēt centušies visi 95 novada
kolektīvi un cik notikumiem bagāta un daudzveidīga ir
bijusi aizvadītā sezona.
No sirds lepojamies un sveicam visus balvas “Kristāla
zirgs” laureātus!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar diviem braucieniem uz Kalniem un Pampāļiem noslēdzas
Simtgades ekskursiju cikls
Par godu Latvijas valsts 100.
dzimšanas dienai, šogad Saldus
novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem bija unikāla iespēja bez
maksas piedalīties īpaši veidotās
Simtgades ekskursijās. Četros brau
cienos kopumā devās vairāk nekā
150 cilvēku, trīs dažādos maršrutos
iepazīstot Saldus novada vairāk un
mazāk zināmus apskates objektus un
ievērības cienīgas vietas.
Pirmā Simtgades ekskursija notika maijā, piedāvājot brauciena
dalībniekiem iespēju paviesoties
stacijā “Airīte” un O. Kalpaka muzejā
un piemiņas vietā “Airītes”, kā arī
brauciena noslēgumā vedot uz Novadnieku pagastu, kur ekskursanti
aplūkoja Sātiņu zivsaimniecību un
izbaudīja skatus no putnu novērošanas
torņa.
Augustā otrā Simtgades ekskursija aicināja uz Ezeres pagastu, kur
brauciena dalībnieki iepazina Ezeres

vēsturi, attīstību un dzīvi mūsdienās,
kā arī aplūkoja pašā pierobežā esošo
Griezes baznīcu. Brauciena maršruts
veda arī uz Zaņu, kur ekskursanti
degustēja gardos vietējās zemnieku
saimniecības “Rubuļi” kūpinājumus.
Trešā Simtgades ekskursija tika
plānota oktobrī un aicināja interesentus uz Nīgrandes pagasta Kalniem
un Pampāļu pagastu. Lielās intereses
dēļ ar vienu braucienu šoreiz nepie
tika, tāpēc divās oktobra svētdienās,
14. un 21. oktobrī, ekskursantu pilns
autobuss devās baudīt piedzīvojumus
un rudens burvību uz Kalnu dabas
taku un iepazīt Kalnu kultūras nama
noslēpumus kopā ar vides gidi un
galveno zaļo raganiņu Ligitu Ķieni.
Brauciena dalībniekus laipni uzņēma
arī lauku mājas “Bieriņi” saimnieki.
Jansonu ģimene demonstrēja gan
iespaidīgo medību trofeju kolekciju,
ko veidojis Raimo Jansons, gan Rutas
un Daigas Jansonu iekārtotās viesu
telpas 100 gadus senajā kleķa mājā.

Mājupceļš abu braucienu dalībniekus
veda caur Pampāļiem, kur dažādas
vēstures liecības tika lūkotas Artūra
Hartmaņa veidotajā vēstures krātuvē.
Pats saimnieks labprāt stāstīja par
kolekcijas
priekšmetu
izcelsmi,
pielietojumu un nozīmi, kā arī sniedza
ieskatu Pampāļu pagasta vēsturē.
Visu braucienu dalībnieki šādu
iespēju ļoti novērtēja, tika saņemtas
pozitīvas atsauksmes un sirsnīgi
pateicības vārdi ekskursiju organizatoriem – Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centra tūrisma
speciālistiem un apskates un tūrisma
objektu saimniekiem un vietējiem gidiem. Saldus TIKS centrs vēlas teikt
paldies visiem, kas šogad iesaistījās
Simtgades ekskursiju norisē – gan
tiem, kas atsaucīgi uzņēma viesus savā
saimniecībā, objektā vai mājā, gan
brauciena dalībniekiem par atsaucību
un interesi Saldus novada iepazīšanā!
Sintija Pileniece, tūrisma speciāliste
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2018. GADA NOVEMBRIS
Par vienu graustu mazāk
ciema centrā, blakus pagasta pārvaldei un tautas namam.
Ēka jau ilgu laiku nebija apdzīvojama, tā bija bīstama, jo to
nebija iespējams norobežot, lai tajā nevarētu iekļūt cilvēki
un dzīvnieki. Bija sākusi brukt siena, sabrucis starpstāvu
pārsegums, caurs jumts. Pastāvēja piesārņojuma riski,
jo, ilgstoši atrodoties mitrumā, dažāda veida būvmateriāli
mitruma ietekmē sadalās un var izdalīt videi un cilvēkiem
kaitīgas vielas, tajā skaitā, jumta segums no azbestcementa
loksnēm. Nojaukšanas darbu laikā būvgruži tika aizvesti
un kaitīgās azbestcementa loksnes utilizētas.

Degradētās teritorijas sakārtošanas darbi Rubas pagastā

No jūlija līdz septembrim veikti degradētās teritorijas
sakārtošanas darbi Saldus novada Rubas pagastā.
Pasākumu īstenoja Saldus novada pašvaldība, kas kā
viens no partneriem iesaistījusies Kurzemes plānošanas
reģiona īstenotajā projektā LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē –
labākai nākotnei!”.
Pasākuma ietvaros tika noārdīta pašvaldībai piederošā
kādreizējā daudzdzīvokļu ēka – Rubas pagasta “Ceļinieki”.
Ēka atradās uz pašvaldībai piederošās zemes pašā Rubas

Nojaukšanas darbu rezultātā izveidojusies labiekārtota
teritorija ap 450 m2 platībā – nolīdzināts laukums, kurš
apsēts ar zāli. Tā kā šis laukums atrodas pie pagasta tautas nama, nākotnē šī vieta varētu tikt izmantota vietējo
iedzīvotāju vajadzībām, piemēram, kultūras un atpūtas
nolūkiem.
Darbus veica SIA “E-būvvadība”, kopējās izmaksas –
18 958,58 EUR, no kurām 85% sedz Eiropas reģionālās
attīstības fonds.Projekts tiek īstenots INTERREG LatvijasLietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.
Marita Melvere, projekta vadītāja

PAGASTU AKTUALITĀTES
LUTRIŅU PAGASTS

Kas ir trīs atslēgas vārdi/vārdu savienojumi, kas,
Jūsuprāt, raksturo Lutriņu pagastu?
“Mēs esam zirgā!”
MĒS – tie ir Lutriņu pagasta iedzīvotāji Lutriņos,
Namiķos, Lašupē, lauksaimnieki, pagasta pārvaldes,
iestāžu un uzņēmumu darbinieki.
ESAM – tas nozīmē, ka dzīvojam, strādājam, mīlam,
atpūšamies, baudām dzīvi un sava darba augļus.
ZIRGĀ – vienmēr kustībā, dinamikā, vieglā riksī vai lielā
skrējienā uz priekšu.
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Ne velti Lutriņu pagasta moto jau daudzus gadus ir “Esam
zirgā!” un pagasta ģerbonī atspoguļoti 3 apļi – 3 ciemi
un zelta kumeļš, kas simbolizē jau hercoga Jēkaba laikā
Lutriņos nodrošināto labklājību, bagātību un atpazīstamību.
Vēstures fakti liecina, ka ap 1663. gadu Lutriņos hercogs
Jēkabs nodibināja šķirnes zirgu audzētavu, kurā uzaudzināja
un trenēja ārzemēs iepirktus kumeļus. Tie, protams, nebija
paredzēti vienkāršam darbam, bet izmatoti kā jājamie un
braucamie zirgi paša hercoga, viņa galminieku un citu
dižciltīgo vajadzībām – īpaši izcilākos dāvināja pat ārzemju
valdniekiem un ietekmīgākajiem valstsvīriem.
Ar ko var lepoties Lutriņu pagasta iedzīvotāji?
Vispirms jau liels lepnums ir par sakoptām zemēm,
laukiem, mežiem, par lauksaimnieku un piensaimnieku nenogurstošo darbu, par modernizācijas ieviešanu
lauksaimniecībā. Lutriņos darbojas vairāki desmiti zemnieku saimniecības, ar kurām arī pagasta pārvalde sadarbojas dažādu saimniecisku jautājumu risināšanā, piemēram,
lauksaimniecības
tehnikas
izmantošanā,
autoceļu
uzturēšanā, vides objektu izveidošanā.
Priecē tas, ka Lutriņu pagastā darbojas arī lielie uzņēmumi,

SALDUS NOVADA VĒSTIS
kas ne tikai attīsta savu uzņēmējdarbību, bet arī ir aktīvi
Lutriņu pagasta kultūras, sporta dzīves un izglītības iestāžu
darbības atbalstītāji. Piemēram, pateicoties SIA “Pindstrup
Latvia” pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis”
audzēkņi jau tradicionāli Ziemassvētkos saņem jauku pārsteigumu – Ziemassvētku dāvaniņas. Savukārt,
SIA “Saldus meliorācija” atbalsta sporta pasākumu
organizēšanu pagastā.
Liels lepnums ir Lutriņu Mazpulks, kas vairākus gadus aktīvi darbojas Guntas Romules vadībā. Šajā gadā
īpašs lepnums mums par Agnesi Smiļģi, kura kļuva par
laureāti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2018”
nominācijā “Rītdienas Sējējs – mazpulka dalībnieks”.
Viņas nenogurstošo darbu var redzēt Smiļģu ģimenes
saimniecībā Lutriņu pagasta centrā. Tur iespējams aplūkot
Lutriņu mazpulka dalībnieču iekārtoto un izveidoto trušu
novietni un apskatīt visdažādāko šķirņu trusīšus, kuri
ieguvuši godalgas ne vienās vien sacensībās. Saimnie
ces iepazīstina ar trušu šķirnēm, garaušu ieradumiem,
pastāsta gan par trušu barošanu un kopšanu, gan dzīvnieku
sagatavošanu izstādēm.
Kas līdz šim ir bijis 2018. gada spilgtākais notikums?
Absolūti neaizmirstams notikums Lutriņos bija divu mūsu
amatiermākslas kolektīvu dalība Dziesmu un Deju svētkos.
Jauniešu deju kolektīvs “Vilks” Saldus deju apriņķa deju
kolektīvu skatē, iegūstot I pakāpes diplomu, saņēma arī
ceļazīmi uz šiem vērienīgajiem svētkiem un piedalījās deju
lieluzvedumā “Māras zeme”. Par šo iespēju liela pateicība
nenogurstošajai kolektīva vadītājai Jeļenai Tarasovai.
Īpaši veiksmīga sezona izvērtās jauktajam vokālajam
ansamblim “Gamma”, kas ne tikai Saldus, Skrundas un
Brocēnu vokālo ansambļu skatē, bet arī Kurzemes reģiona
2. kārtas ansambļa skatē saņēma I pakāpes diplomus un
iespēju ar latviešu tautas dziesmu koncertprogrammu
piedalīties Vokālo ansambļu ielu koncertā Dziesmu un
Deju svētkos Vecrīgā. JVA “Gamma” sniedza 5 koncertus. Dziedātāji ļoti pateicas vadītājai Anetei Siltānei par
ieguldīto darbu ansambļa dalībnieku dziedātprasmes
izkopšanā.
Kādi ir turpmākie izaicinājumi?
Lutriņu pagastā darbs dzen darbu. Tas nozīmē, ka, neraugoties uz globālajiem notikumiem un pārmaiņām valstī, dzīve

SALDUS PAGASTS
Kas ir trīs atslēgas vārdi/vārdu savienojumi, kas,
Jūsuprāt, raksturo Saldus pagastu?
Paraugsaimniecība Druva un Jānis Rubulis – atmiņas

2018. GADA NOVEMBRIS
Lutriņos neapstājas, un cilvēki nepagurst. Ja iepriekšējos
gadus Lutriņu pagasta pārvaldē liels darbs tika ieguldīts
pašvaldības īpašumu sakārtošanā, komunālās saimniecības
darba uzlabošanā, autoceļu ikdienas uzturēšanā, tad šobrīd
lielākais izaicinājums ir sakopt degradētās teritorijas un
izveidot dažādus vides objektus, kuri būtu tīkami ne tikai pašiem iedzīvotājiem, bet kurus brauktu aplūkot arī
citu pagastu un novadu cilvēki, iespējams pat tūristi no
citām valstīm. Kāpēc Lutriņos nevarētu attīstīt tūrismu,
kā to veiksmīgi un vienkāršotā formā dara Vidzemē un
Latgalē? Mums ir tik daudz motivējošo faktoru – senā
Lutriņu vēsture no 13. gs., hercoga Jēkaba laiki 17. gs.,
kolhozu dibināšanas un darbības posmi, lieliskā daba,
vēsturiskie objekti, attīstīta infrastruktūra. Jābūt tikai
nedaudz “trakiem”, jāatrod domubiedri, ideju ģeneratori,
finansējums un jārada tāda vide, lai dzīve Lutriņos būtu
enerģiska, dinamiska, interesanta. Jau esam uzsākuši koncepcijas – sporta un atpūtas parka “Ābeļdārzs” īstenošanu
Namiķu ciemā, kurā paredzēts, ka reālos ābeļdārzos tiks
ierīkota atpūtas vieta ģimenēm “Pārpilnības kalns”, futbola
laukums, trenažieru placis, atpūtas vieta “Mīlnieku ābele”,
ugunskura vieta, Saules pulkstenis “Laika bērni” u.c. vides
objekti.
Kas ir aktuālākais darbs šobrīd?
Šobrīd pats aktuālākais ir sabalansēta budžeta sastādīšana
2019. gadam, lai ikviena Lutriņu pagasta pārvaldes iestāde
un struktūrvienība varētu nodrošināt turpmāko ikdienas
darbu un savu mazo/lielo sapnīšu īstenošanu dzīvē. Lielu
darbu un atbildību ieguldām Latvijas Simtgades pasākumu
organizēšanai un vadīšanai Lutriņos. Pēc vērienīgajiem
Valsts svētku pasākumiem gatavosimies skaistajiem un
sirsnīgajiem Ziemassvētkiem.
Ar ko šis gads atšķiras no citiem?
Katrs gads ienes savu noteiktas krāsas toni Lutriņu pagasta dzīvē. Šis gads daudziem paliks atmiņā ar mūsu
pašdarbnieku dziesmoto garu un izdejotiem rakstiem
Dziesmu un Deju svētkos. Gribētos, lai Latvijas simtgade
daudzos cilvēkos atdzīvinātu patriotisma jūtas pret savu
dzimto sētu, pagastu un valsti. Tāpēc varētu teikt, ka 2018.
gads Lutriņu pagastā iekrāsojies sarkanbaltsarkanā krāsā.
Ar Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāju Inetu Ezeremali
sarunājās kultūras projektu vadītāja Linda Medne
par labi padarītu darbu kolhozu laikos.
Druvas saldējums (ANNO 1986) – visā Latvijā zināms
vietējais ražojums.
Druvas

vidusskola

–

radoša,

dzīvespriecīga,
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iedvesmojoša, vienmēr
priekšlikumiem.

atvērta

jaunām

2018. GADA OKTOBRIS
idejām

un

Ar ko var lepoties Saldus pagasta iedzīvotāji?
Saldus pagasta iedzīvotāji var lepoties ar stipriem
uzņēmumiem – SIA “ Saldus Druva”, SIA “Druvas
Unguri” u.c. un darbīgiem cilvēkiem visdažādākajās jomās.
Kas līdz šim ir bijis 2018. gada spilgtākais notikums?
Dziesmu un Deju svētki, kuros no mūsu pagasta
piedalījās 7 amatiermākslas kolektīvi – visu paaudžu
dejotāji četros kolektīvos, vokālais ansamblis, folkloras
kopa un amatnieku centrs.
Kādi ir turpmākie izaicinājumi?
Lai Druvā būtu pievilcīga, sakārtota un mūsdienīga

dzīves vide, nepieciešama centrālās kanalizācijas sistēmas
un ielu apgaismojuma paplašināšana, lietus ūdens
savākšanas ierīkošana, centra dīķa tīrīšana, bērnu rotaļu
laukuma izveide un vairāki citi svarīgi saimnieciski darbi
Kas šobrīd ir aktuālākais darbs?
Pagastā notiek divi lieli darbi – Vienības ielas asfaltbetona seguma nomaiņa un Druvas kultūras nama zāles remonts. Uz Valsts svētkiem jau būs skaisti!
Šobrīd gatavojam dokumentus vairāku pašvaldībai
piederošu īpašumu pārdošanai izsolē un plānojam
LEADER programmas kopprojektu zobārstniecības kabineta ierīkošanai.
Ar Saldus pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Kļavu
sarunājās kultūras projektu vadītāja Linda Medne

“AUD, MĀMIŅA, VILLAINĪTI”
Saldus novada pašvaldības projekts

Aušanas darbs un dejas solis – divas mākslas jomas,
kas savstarpēji savijas projektā, kura ietvaros tapa 16
Priekules tautas tērpu villaines un 8 saktas deju kopai
“Druvas seniori”.
Projekts ne tikai rosināja dažādu paaudžu sadarbību,
bet arī sniedza iespēju uzzināt par vecākās paaudzes
vērtībām, skatoties uz darbiem – aušanu, dejošanu.

Par visnozīmīgāko nemateriālo ieguldījumu tiek
uzskatīts Saldus pagasta Dienas centra darbinieku un
apmeklētāju iesaistīšana projekta aktivitātēs, tādējādi veicinot sadarbību un informējot par sabiedrībai noderīgām

aktivitātēm.
Ar šī projekta starpniecību īstenotāji cer pavērt durvis
uz citiem līdzvērtīgiem projektiem, kas veicinātu gan
starppaaudžu sadarbību, gan sadarbību starp novada
organizācijām un iestādēm plašākā mērogā, kā arī iespēju
piesaistīt privātā sektora interesentus šāda veida iniciatīvu
atbalstīšanai.
Projekta ietvaros ir izveidots video materiāls, kas
pieejams sociālajās vietnēs Facebook un Youtube.
Projekta vadītāja Ļuba Kapteine

Nīgrandes mājas fotoobjektīvā 2018. gadā
Darbīgas un radošas sievietes no Nīgrandes un
Kalniem nolēma Latvijas simtgadē apzināt, dokumentēt
un nofotografēt visas Nīgrandes pagasta mājas, apkopojot paveikto vairākos albumos.
Kolhozu veidošanās laikā daudzas lauku viensētas
palika tukšas un tika nojauktas, meliorējot laukus. Cilvēku
atmiņās vien palikuši māju nosaukumi – “Tabāki”,
“Lauķenieki”, “Ķēdari”, “Sumbri” un citas. Zināmas šo
māju atrašanās vietas, bet māju vairs nav.
Nīgrandes pagastā šobrīd ir vairāk nekā 278 mājas, gan
daudzdzīvokļu, gan privātmājas, gan lauku viensētas.
Apbraukājot un fotografējot, redzējām skaistas, ar
mīlestību sakoptas ēkas, bet bija arī tukšas, pussagruvušas
mājas, kuru vienīgais iemītnieks – vējš un atmiņas. Mājas
ir gluži kā cilvēku mūžs – citas sabrūk, bet citas tiek
būvētas no jauna vai atjaunotas.
Biedrība “Lai top Nīgrandei!” uzrakstīja projektu
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“Nīgrandes mājas fotoobjektīvā 2018. gadā” un ar Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
finansējumu realizēja projekta ideju.
Paldies visiem privāto māju īpašniekiem, kuri mūs
atbalstīja un atļāva mājas fotografēt, vai arī paši iesūtīja
bildes. Ies gadi, un mūsu paveiktais Latvijas simtgadei
būs kā vēstures liecinieks ar fotogrāfijām un māju nosaukumiem.
Biedrības “Lai top Nīgrandei!” paveiktais tiks apkopots
6 foto albumos, tos Latvijas dzimšanas dienā dāvināsim
bibliotēkām Nīgrandē un Kalnos.
Nīgrandes pagasta iedzīvotāji Latvijas simtgades svētku
reizē būs laipni aicināti uz projekta noslēguma darbu foto
izstādi “Nīgrandes mājas fotoobjektīvā 2018. gadā” Kalnu
kultūras namā.
Dagnija Elere, biedrība “Lai top Nīgrandei!”

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
No plkst. 17.00 līdz plkst. 22.00
multimediāla gaismas projekcija O. Kalpaka laukumā.
Plkst. 17.30 lāpu gājiens (pulcēšanās
Avotu ielā 12 no plkst. 17.10).
Plkst. 18.00 Lāčplēša dienas svinīgais
pasākums O. Kalpaka laukumā “Tautu
11.11. plkst. 17.00 dēlu gaidot”.
Pasākumā uzstāsies Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” TDA “Kursa”,
Saldus Tehnikuma JDK “Rota”, Aiva
Pundiņa ar mūzikas studiju “Fortepiano”.
Grupas “Tautumeitas” koncerts.
Pasākuma laikā būs silta tēja un radošās
darbnīcas.
Latvijas valsts simtgadei veltītie
pasākumi Saldus pilsētā.
Plkst. 8.11 O. Kalpaka laukumā Latvijas rīta ieskandināšana – Latvijas valsts
karoga pacelšana un himnas dziedāšana.
Plkst. 11.00 svinīgā Saldus novada
domes sēde.
Plkst. 10.00 - 13.00 Saldus ezerā “100
minūšu peldējums”
Plkst. 15.00 svētku lielkoncerts “Mans
Saldus novads – mana Latvija” Saldus
sporta kompleksā. Piedalās: solisti Igo,
18.11.
Anmary, Andris Ābelīte, amatiermākslas
kolektīvi – Saldus BJC jauniešu koris
“Ameno”, p/a “Saldus TIKS centrs” TDA
“Kursa”, DK “Bandava” un jauktais koris
“Saldava”. Koncerta noslēgumā vienosimies kopīgā “Saldus saule” dziedāšanā
ar Fēliksu Ķiģeli. Sporta kompleksa
foajē būs iespēja apskatīt Druvas kultūras
nama Amatnieku centra rakstaino cimdu
izstādi. Koncerta tiešraide uz āra ekrāna.
Plkst. 17.30 svētku uguņošana Saldus
stadionā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Izrāde bērniem “Kas par traku, tas par
traku”. Biļetes cena: 2,00 EUR. Biļetes
14.11. plkst. 18.00 var iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs”
kasē, Striķu ielā 3 un 40 minūtes pirms
izrādes sākuma tās norises vietā.
Saldus novada apbalvojumu pasniegšanas
pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.
SALDUS PILSĒTĀ,
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b

17.11. plkst. 15.00

1.12. plkst. 19.00

Stipro ģimeņu atpūtas vakars.

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

Nodarbības “Latvieši” izstādē “100 labas
lietas” un “Ģerboņu stāsti”, nodarbībām
pieteikties pa tālr. 29357343.
Latvijas simtgadei veltīta izstāde no
6.11. - 17.02.2019.
muzeja krājuma “100 labas lietas”.
Tikšanās ar Latvijas Ārpolitikas institūta
pētnieku, saldenieku Māri Andžānu un
10.11. plkst. 14.00
saruna “LR aktuālā iekšpolitiskā un
ārpolitiskā situācija”.
Dokumentālā filma “Lustrum”. Stāsts
25.11. plkst. 13.00 par VDK arhīvu un pagātnes izvērtēšanu
atjaunotajā Latvijas valstī.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja
ceļojošā
novadpētniecības
Visu mēnesi
izstāde “Kurzemnieks, karavīrs – Jukums
Vācietis”.
Novadpētniecības izstāde “Kur sākas
Visu mēnesi
lidojums?”. Novadnieki Latvijā un
pasaulē.
Kuldīgas fotokluba “Divas upes”
6. - 30.11.
fotoizstāde “Saldus kuldīdznieka acīm”.
Visu mēnesi

9.11. plkst. 17.00

Pasākums “Kad Latvijā sākas nākotne?”
Tikšanās ar žurnālistu, dzejnieku Viktoru
Avotiņu. Pasākums notiek Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda
finansētā projekta “No senatnes tagadnei” ietvaros.

15.11. plkst. 14.00 Lekcija “Jukumam Vācietim – 145”.
Latviešu
tautas
spēka
dziesmu
21.11. plkst. 18.00 sadziedāšana ar gaismas ģimeni “Baltās
dūjas”.
Tikšanās ar literātu, romāna “Skolotāji”
22.11. plkst. 17.00
autoru Andri Akmentiņu.
KAPELLERU NAMĀ
Komandu spēle 6.-12.klašu skolēniem
Visu mēnesi
“Plaukstas lieluma Saldus”.
Māras Tīmanes darbu izstāde “Sirds
No 9.11.
ceļš”.
Semināru cikls vecākiem par 0-2 gadus
10.11. plkst. 11.00 vecu bērnu attīstību un aprūpi “Mazuļa
hendlings un bērnu nēsāšanas ierīces”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
9.11. plkst. 20.00

LBL 2 BK Saldus – RTU Saldus sporta
kompleksā.

10.11. plkst. 10.00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda
tenisā sievietēm Vadakstes sporta zālē.

13.11. plkst. 19.30

LBL 2 BK Saldus – LU/BS Rīga Saldus
sporta kompleksā.

LAT – EST basketbols BK SALDUS/
15.11. plkst. 18.30 Sporta skola – BK Jelgava Saldus sporta
kompleksā.
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LBL 2 BK Saldus – BK Ķekava Saldus
sporta kompleksā.
Pasākums “18 vingrinājumi Latvijai”
17.11. plkst. 11.00
Lutriņu sporta angārā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda
24.11. plkst. 10.00
tenisā vīriešiem Vadakstes sporta zāle.
Sporta spēļu “Ziemeļi” sacensības telpu
24.11. plkst. 10.00
futbolā Lutriņu sporta angārs.
Saldus
novada
AČ
basketbolā;
plkst. 20.00 LBL 2 BK Saldus – BJBS
24.11. plkst. 12.00
Rīdzene/Sportapunkts Saldus sporta
kompleksā.
Novadnieki Open 2018: klinšu kāpšanas
25.11. plkst. 10.00
sacensības Mežvidu lielajā sporta zālē.
Saldus novada AČ telpu futbolā bijušās
Pēc kalendāra
sākumskolas zālē.
Saldus novada čempionāts telpu futbolā
Pēc kalendāra
bijušās sākumskolas zālē.
Skolu sacensības florbolā Druvas sporta
Pēc kalendāra
namā.
Saldus volejbola līga Saldus sporta
Pēc kalendāra
kopleksā.
EZERES PAGASTĀ
Valsts svētku koncerts “Nekur nav tik
16.11. plkst. 18.00
labi, kā mājās”.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Svētbrīdis Lutriņu baznīcā un pēc tā –
10.11. plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens uz
Jaunlutriņu tautas namu.
Uzvedums “Jukuma Vācieša sprediķis
10.11. plkst. 19.00 Piņķu baznīcā” Jaunlutriņu amatierteātra
izpildījumā.
17.11. plkst. 19.00 Valsts svētku pasākums.
Svētku balle (galdiņu rezervācija, zvanot
17.11. plkst. 22.00 Jaunlutriņu kultūras darbiniecei Laurai
Balamovskai).
JAUNAUCES PAGASTĀ
16.11. plkst. 20.00

Latvijas Republikas proklamēšanas 100.
17.11. plkst. 19.00 gadadienas svētku pasākums “Manai
dzimtenei” Jaunauces tautas namā.
17.11. plkst. 21.30

10.11.

15.11.
18.11. plkst. 16.00
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Svētku balle kopā ar grupu “Brekšupekši”.
Ieejas maksa 3,00 EUR.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Svecīšu vakars. Plkst. 12.00 Grietēnu
kapsētā, plkst. 13.0 Zaņenieku kapsētā,
plkst. 14.00 Sauļu kapsētā, plkst. 15.00
Bruzilu kapsētā, plkst. 16.00 Kursīšu
kapsētā.
Latvijas Republikas simtgades pasākums
sadarbībā ar Kursīšu pamatskolu.
Pasākums “Gaismas raksti – citāds Gaismas ceļš”.

Visu mēnesi
Visu mēnesi

Līdz 15.11.

10.11. plkst. 19.00

11.11. plkst. 16.30
16.11. plkst. 18.00
16.11. plkst. 18.30

24.11.

Foto izstāde “Pieķēru lasot…” Kursīšu
bibliotēkā.
Foto izstādes “Saldus novada Gaismas
pilis” Kursīšu bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Četru paaudžu – Dairas Ābolas, Ilzes Ābolas, Evas Behmanes un Emilias
Behmanes – darbu izstāde.
Latvijas simtgades koncerts ar studiju
“Saldus”, ”Cik dažādi…” un draugiem.
Pēc koncerta balle.
Gaismas ceļš “Lutriņi-Namiķi.”
Aicinām iedzīvotājus radoši izgaismot
sētas un pagalmus.
Latvju zīmju izgaismošana Lutriņu parkā.
Spēlfilma “Bille”.
Svecīšu vakars. Plkst. 13.00 Bikstu
kapsētā, plkst. 13.40 Aucenieku kapsētā,
plkst. 14.30 Podkalnu kapsētā, plkst.
15.20 Lašupes kapsētā, plkst. 16.00 Jusku
kapsētā, plkst. 16.40 Eglīšu kapsētā.

NĪGRANDES PAGASTĀ
LR Dibināšanas 100.gadadienai veltīts
svinīgs pasākums “Ar savu krāsu Latvijas
simtgades audeklā”. Nīgrandes pagasta
16.11. plkst. 20.00
pārvaldes apbalvojumu pasniegšana Kalnu kultūras namā. Pēc pasākuma balle
Diskozālē. Ieeja brīva.
25.11. plkst. 15.00

Liepājas tautas teātra izrāde “Kuršu vikingi” Kalnu kultūras namā.

1.12. plkst. 15.00

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu piedāvā
koncertstāstu Latvijai “Pūt, vējiņi”.
Biļetes “Biļešu Paradīze” kasēs (Saldū,
p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā
3), www.bilesuparadize.lv, kā arī Kalnu
kultūras namā. Tiks nodrošināts bez
maksas autobuss no Saldus, rezervējot
vietu biļetes iegādes laikā. Sīkāka
informācija pa tel. 63807443.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
Jāņa Riņķa fotoizstāde un Ivetas Gulbes
radošie mākslas darbi “Vērtības”
Visu mēnesi
novadpētniecības izstādes ciklā “Latvijas
spēks ir ģimene” pagasta bibliotēkā.
Lāčplēša dienai veltīts pasākums pie No11.11. plkst. 17.00
vadnieku pagasta administratīvās ēkas.
16.11. plkst. 19.00

LR proklamēšanas gadadienas svētku
pasākums Mežvidu lielajā sporta zālē.

PAMPĀĻU PAGASTĀ
Valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums
16.11. plkst. 18.00 “Kā tajā vecā dziesmā” Pampāļu kultūras
namā.

PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
Ziemassvētku tirdziņš un Lielās egles
iedegšana.
RUBAS PAGASTĀ
Valsts svētku pasākums. Piedalās Rubas
pagasta amatiermmākslas kolektīvi un
16.11. plkst. 20.00 viesi. Būs skatāma izstāde “Rubas pagasta mājas”. Pēc koncerta – balle kopā
ar Rinaldu Heringu un grupu.
SALDUS PAGASTĀ
Druvas kultūras centrā
Koncerts “Svinam Latvijas simtgadi
kopā”. Piedalās Druvas vidusskolas deju
9.11. plkst. 18.00 kolektīvi “Mazais puzurs”, “Puzurs”,
deju kopas “Bandava” dejotāji un vecāki
un kapela “Strops”.

18.12. plkst. 16.00

16.11. plkst. 19.00 Koncerts “Latvijai-100!”.
25.11. plkst. 17.00 Filma bērniem “Nozagtā princese”.
25.11. plkst. 18.30 Filma “Homo Novus”.
1.12. plkst. 19.00

Saldus pagasta iestāžu Ziemassvētku
ieskaņas balle.

7.12. plkst. 14.00

Senioru balle “Ziemassvētkus gaidot”.
ŠĶĒDES PAGASTĀ

Valsts svētkiem veltīts koncerts Šķēdes
pakalpojumu punktā.
VADAKSTES PAGASTĀ

15.11. plkst. 18.00

Lāčplēša dienas pasākums. Lāpu gājiens
11.11. plkst. 17.00 cauri Vadakstes centram līdz Vadakstes
muižai. Pie muižas – svecīšu aizdegšana.

Valsts svētku pasākums “Es durvīs
iestājos…” Vadakstes tautas namā.
Sieviešu biedrības “Vadakstes liepas”
24.11. plkst. 14.00
pasākums “Nāc, māsiņa, pulciņā” .
16.11. plkst. 18.00

ZAŅAS PAGASTĀ
19.11. plkst. 20.00

Koncerts un goda, atzinības rakstu
pasniegšanas ceremonija “Latvijai-100”.
ZIRŅU PAGASTĀ

Svinīgais piemiņas pasākums O. Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”.
Saldus un Skrundas novadu pašvaldību
11.11. plkst. 12.00
vadītāju uzrunas, ziedu nolikšana, sveču
un lāpu aizdegšana (lūgums līdzi ņemt
lāpas un sveces).
Valsts svētku koncerts Zirņu pamatskolas sporta zālē kopā ar Līgu Priedi
17.11. plkst. 19.00
un ansambli “Atspulgs”. Pēc koncerta –
balle, ieejas maksa 5 EUR.
Svecīšu vakari. Plkst. 12.00 Būriņu
kapsētā, plkst. 13.00 Sesiles kapsētā,
25.11.
plkst. 14.00 Braņķu kapsētā, plkst. 15.00
Pidraišu kapsētā, plkst. 16.00 Kasparleišu
kapsētā.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Septiņi
11.11. plkst. 15.00 vakari” (lugas autore D. Judina, režisore
S. Medne) Striķu kultūras namā.
14.11. plkst. 19.00

Svētku ieskaņas koncerts Striķu kultūras
namā, muzicēs R. Hērings.
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Apbalvoti “Gada skolotājs 2018” nominanti

Titula “Gada vadītājs 2018” ieguvēji – Druvas vidusskolas direktors Sergejs Beļkevičs, Saldus PII “Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava un Saldus
vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Inita Rulle

31. oktobra vakarā Skrundas muižā tika sumināti Saldus novada pedagogi pasākumā “Gada skolotājs 2018”.

• Saldus PII “Sienāzītis” pirmsskolas skolotāja Ilze
Briede,

Šajā pasākumā tika teikts īpašs PALDIES par
ieguldīto darbu 2017./2018. mācību gadā titula “Gada
Skolotājs 2018” un “Gada Vadītājs 2018” nominantiem.

• Nīgrandes PII “Straumīte” pirmsskolas skolotāja
Diāna Antropova,

Par mūža ieguldījumu izglītībā tika sveiktas:

• Rubas pamatskolas mācību pārzine, angļu valodas un
teātra sporta skolotāja Sintija Žukovska,

• Lutriņu pamatskolas dabaszinības, bioloģijas, ķīmijas
un krievu valodas skolotāja Vija Sadovska-Lielgaidiņa,

Par radošumu un nozīmīgu inovāciju ieviešanu tika
sveikti:

• Saldus pagasta PII “Graudiņš” pirmsskolas skolotāja
Rudīte Špaka.

• Saldus PII “Īkstīte” pirmsskolas skolotāja Iveta Līcīte,

Par veiksmīgu pedagoga debiju tika sumināti:

• Lutriņu PII “Kāpēcītis” pirmsskolas skolotāja Jeļena
Aleksandrova,

• Saldus vidusskolas sākumskolas skolotāja Rūta
Puļķe,

• Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas direktora
vietniece, matemātikas skolotāja Inita Kļava,

• Zirņu pamatskolas pirmsskolas skolotāja Elīna
Romanovska,

• Ezeres pamatskolas matemātikas, informātikas,
dabaszinību, ģeogrāfijas un fizikas skolotāja Agnese
Padervinska,

• Pampāļu pamatskolas sporta un deju skolotājs Ainārs
Pāvils.
Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba
organizāciju un vadību tika sveiktas:
• Saldus PII “Zīlīte” pirmskolas skolotāja Monta
Baumane,
• Saldus PII “Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja Daiga
Lizandere,
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• Saldus pamatskolas angļu valodas skolotāja Evita
Dureika,
• Striķu sākumskolas sākumskolas skolotāja Daiga
Neimane,
• Cieceres internātpamatskolas mājturības skolotājs
Aigars Velveris,
Par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem darbā
ar talantīgajiem audzēkņiem tika sumināti:

SALDUS NOVADA VĒSTIS
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• Druvas vidusskolas angļu valodas skolotāja Antra
Dukāne,

skolas skolotāja, projekta PuMPuRS koordinatore Daina
Ektermane.

• Kursīšu pamatskolas mājturības skolotājs Gunārs
Guntis Barons.

Nominācijā Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības
darba organizāciju un vadību šogad tika pasniegtas
balvas iestāžu vadītājiem. Titulus “Gada vadītājs 2018”
ieguva Druvas vidusskolas direktors Sergejs Beļkevičs,
Saldus PII “Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bulava un Saldus
vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas
darbā Inita Rulle.

Par audzēkņu mācību sasniegumu izaugsmes dina
miku tika sveikta Jaunlutriņu pamatskolas sākumskolas
skolotāja Sandra Vlasova.
Par rezultatīvu darbu ar audzēkņiem ar speciālajām
vajadzībām paldies tika teikts Kalnsētas speciālā
internātpamatskolas logopēdei Maijai Ķīšeniecei.
Par nozīmīgu ieguldījumu un rezultatīvu darbu
projektos tika sumināta Nīgrandes pagasta Kalnu vidus

No sirds sveicam un lepojamies ar saviem novada
pedagogiem!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Saldum Latvijas simtgadē – Liepu aleja Dzirnavu ielā

Šis gads ir īpašs ar to, ka gan Latvijas valsts, gan
Saldus novads, gan katrs iedzīvotājs var atzīmēt dižo
jubileju – valsts simtgadi, visa gada garumā, kā arī
saņemt dažādas dāvanas visa gada garumā!

jot liepu aleju Dzirnavu ielā!

30. oktobrī Saldus novada pašvaldības vadība, darbinieki un deputāti dāvināja lielisku dāvanu Latvijai un
iedzīvotājiem simtgadē – tika iestādītas 100 liepas, veido-

Novēlēsim mums visiem, lai šodienas iestādītie kociņi
kārtīgi ieaug, dzen dziļas saknes, pieņemas spēkā, izaug
par dižiem kokiem un priecē saldeniekus vēl ilgus gadus!

Liepas izceļas ar skaistumu, smaržu ziedēšanas laikā
un noderīgumu cilvēku dzīvē.
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SALDUS JAUNIEŠU FORUMS
Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis
Zīrups pasniedza balvu “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei”.

Projektu “Jaunieši Saldus novadam” atbalsta Saldus novada
pašvaldības projektu fonds un “CEMEX Iespēju fonds”

Ar Saldus novada Jauniešu forumu noslēdzies Saldus
jauniešu domes “Es un mēs” projekts “Jaunieši Saldus
novadam”.
Projekta mērķis: Veicināt Saldus novada jauniešu
iniciatīvu, līdzdalību un uzņēmējspējas – dodot iespēju
plānot un realizēt pašu veidotus projektus, kuros tiek
iesaistīti vietējie cilvēki.
Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, piederības
sajūtu un informētību – iesaistoties Saldus novada jauniešu
forumā. Projekta ietvaros tika izsludināta iespēja pieteikties jauniešu organizāciju un neformālo grupu projektu
konkursam.
Pavisam tika atbalstīti 12 projekti, kuri tika realizēti
visā Saldus novadā.

Balvu šogad ieguva Aivita Smiļğe! Pasākumā tika apbalvoti aktīvākie jaunieši, kuri saņēma apliecinājumus
par brīvprātīgā darba veikšanu: Kristiāna Jansone, Elīna
Štencele, Santis Brikmanis, Nensija Frankus, Evelīna
Legeza, Kristiāna Voitjuļa, Elīna Lomanovska, Antra
Siliņa un Artūrs Virbickis.
Diskusiju pamatmoto – IESPĒJAS. IZVĒLE.CEĻŠ. Diskusiju vadītāji dalījās gan ar savu pieredzi, gan mudināja
jauniešus pašus domāt par savām iespējām, k uras izmantot jau tagad, lai atrastu sev piemērotāko jomu. 3 diskusiju vadītāji bija Saldus ģimnāzijas absolventi – Ģirts
Majors, koncertaģentūras Positivus Music vadītājs un arī
viens no Saldus radio dibinātājiem, Aleksandrs Potaičuks,
Augstākās tiesas padomnieks, kādreiz Saldus jauniešu
domes “Es un mēs” prezidents un balvas “Mērķtiecīgs
jaunietis nākotnei” saņēmējs 2008. gadā, kā arī stipendijas “Medusmaize” iniciators Kristaps Kauliņš, Olaines
novada domes priekšsēdētāja padomnieks, kādreiz Saldus
rajona skolēnu domes prezidents un aktīvs pasākumu
vadītājs.

Projekti bija dažādi – sporta aktivitātes, pārgājieni,
Miķeļdienas pasākums ar tirdziņu, radošās rakstīšanas
nodarbības, aktivitātes par brīvā laika un karjeras
iespējām, kā arī projekti, kuri saistīti ar savas apkārtnes
iekārtošanu.
Saldus novada Jauniešu forumā 3. novembrī Saldus
vidusskolā piedalījās 170 jaunieši un jaunatnes darbā
iesaistītie un ieinteresētie.
Forumā sākumā jauniešus uzrunāja Saldus novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups un Saldus
vidusskolas direktore Inga Mankus.
Jauniešu foruma diskusiju vadītāji

Otras 3 diskusiju grupas vadīja aizrautīgi cilvēki–
Enriko Podnieks – fonda 1836 vadītājs, Ieva Elvīra
Garjāne – neformālās izglītības trenere un Jānis
Pavasars – bērnu un jauniešu organizācijas Jaunie vanagi
goda biedrs.
Jaunieši varēja izvēlēties sev interesējošo tēmu un
diskusijas vadītāju, diskusijās iegūto atzina par vērtīgu.
Diskusiju rezultātus pārrunāsim arī Jaunatnes lietu
konsultatīvās padomes sēde, lai saprastu kādi akcenti
jāliek jaunatnes darbam nākotnē.
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Pēc pusdienām notika jauniešu projektu prezentācija
trasītes veidā. Galvenais – katram projektam bija jāizdomā
trasītes punkts, kurā aktivitātes, jautājumi saistīti ar
projektā notikušo.
Trasītē kontrolpunktus veidoja arī Saldus jauniešu
dome “Es un mēs”, JIC “Šķūnis” un Saldus vidusskola.
Šī gada forumā uzvarēja Saldus tehnikuma audzēkņu
pašpārvaldes komanda – tas varētu nozīmēt, ka nākošais
forums notiks Saldus tehnikumā.
Garā foruma diena noslēdzās ar iepazīšanās aktivitātēm

2018. GADA NOVEMBRIS
improvizācijas noskaņās un videoballīti DJ Ziggy vadībā.
Apsveicami, ka jaunieši vēl pēc garās, nopietnās dienas
bija spējīgi no sirds ballēties.
Paldies visiem, kuri palīdzēja foruma norisē – Saldus
jauniešu domes “Es un mēs” brīvprātīgajiem jauniešiem,
Saldus vidusskolai par gatavību uzņemt un viesmīlību,
īpaši Ilzei Barisai un Izglītības pārvaldei, īpaši jaunatnes
lietu speciālistei Gintai Kožokaru.
Rudīte Muraševa

Uzsāk vides uzlabošanas būvdarbus Nākotnes ielas kvartālā
pārvaldību. Partnerība projektā nodrošina šo resursu
pārdomātu un koordinētu pārvaldību.
Viena no sadarbības aktivitātēm tika īstenota vasaras nogalē, kad vides monitoringa ietvaros speciālisti
no “Bior”, kuri sadarbojas ar Klaipēdas Universitātes
pētniekiem, paņēma ūdens paraugus no dīķa un Cieceres
upes.
Tas pats veikts arī Šilutē Šišas upes vecajā gultnē.
Monitoringa mērķis ir sniegt informāciju, kurām cilvēku
darbībām var būt kaitīga ietekme uz dabisko vidi. Tuvējās
apkārtnes iedzīvotājiem labi zināms, ka Nākotnes kvartāla
dīķis jau daudzus gadus ir bēdīgā stāvoklī – piesārņots ar
sadzīves atkritumiem, nekopts un aizaudzis.

Oktobra beigās tika uzsākti būvdarbi vides un
infrastruktūras sakārtošanai Nākotnes ielas kvartālā
Saldū.
Būvdarbi notiks INTERREG Latvijas-Lietuvas
pārrobežu programmas projekta LLI-373 “Šišas un
Cieceres upju piekrastes zonu atveseļošana un vides risku
mazināšana Šilutē (LT) un Saldū (LV)” ietvaros.
Saldus novada pašvaldība ir partneris projektā, kurš tiek
īstenots kopā ar sadraudzības pilsētas Šilutes pašvaldību
Lietuvā, sadarbojoties kopīgā projekta pārvaldīšanā, apmainoties pieredzē un veicot kopējas vides uzraudzības
aktivitātes.
Lai gan atrodamies patālu un infrastruktūras darbus
katrs partneris īsteno savā teritorijā, mūsu pilsētas vieno
tas, ka gan Ciecere, gan Šišas upe Šilutē ir Ventas baseina
upes, un tādējādi esam atbildīgi par kopēju dabas resursu

Projektā, kurš tika uzsākts 2018. gada aprīlī, šobrīd
sākas viena no galvenajām aktivitātēm, kuras īstenošanas
laikā tiks iztīrīts Nākotnes kvartāla dīķis, izbūvēts jauns
ūdens līmeņa regulators un pārbūvēta lietus kanalizācijas
sistēma, kas nodrošinās lietus ūdeņu novadīšanu no
apkārtnes uz Cieceres upi.
Visus minētos darbus veiks vietējais būvuzņēmējs
SIA “Gate L”, kurš kā vienīgais pretendents tika izvēlēts
vasarā izsludinātajā atklātajā konkursā.
Darbi tiek finansēti ar Eiropas Savienības atbalstu.
Plānotās būvdarbu kopējās izmaksas ir 240 692 EUR,
no kurām 181 272 EUR līdzfinansē Eiropas reģionālās
attīstības fonds.
Būvuzraudzību objektā veic SIA “JC grupa” no
Kuldīgas, būvprojekta autors un autoruzraugs – SIA
“Meko V”.
Šī ir otrā pilsētas ūdenskrātuve, ko Saldus novada
pašvaldība sakārto šī gada laikā – nesen veikta Melnā
dīķa tīrīšana.
Marita Melvere, projekta vadītāja

19

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2018. GADA NOVEMBRIS

Pabeigti būvdarbi projektā “Uzņēmējdarbības vides attīstība
Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā” (ERAF)
un jaunu darba vietu radīšanu.
Būvdarbus objektā veica SIA “Saldus ceļinieks” atbildīgā
būvdarbu vadītāja Edgara Brūvera un būvdarbu vadītāja
Kaspara Siksnas vadībā, būvuzraudzību nodrošināja Aldis
Kasakovskis (SIA BaltLine Globe).
Pabeigti būvdarbi Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā –
Tirgotāju un Peldu ielās.
Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta divu mēnešu
laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
Projekts tika finansēts no Eiropas reģionālās attīstības
fonda un Saldus novada pašvaldības finanšu līdzekļiem.
To īstenoja Saldus novada pašvaldība. Būvniecības
dalībnieku – pašvaldības speciālistu, būvdarbu veicēju,
būvuzrauga un autoruzrauga sadarbība izrādījusies
veiksmīga – degradētā teritorija pilsētas centrā pārvērsta
par skaistu, sakārtotu vietu.
Projekta darba grupa gandarīta par paveikto, darbs
laicīgi padarīts. Izpildīts projekta mērķis – sekmēta
uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas centrālās
daļas teritorijā, uzlabojot publiskās infrastruktūras kvalitāti
un sekmējot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi

Projektā paveiktais:
- Tirgotāju un Peldu ielu brauktuves un ietvju seguma
pārbūve;
- lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve;
- ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Tirgotāju
ielā, jauna ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūve Peldu ielā;
- elektroapgādes ārējo tīklu pārbūve;
- elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojums) pārbūve.
Izpildīts plānotais projekta rezultāts: revitalizēta teritorija
Saldus pilsētas centrā, kas piemērota uzņēmējdarbības
veikšanai, drošai transporta un gājēju kustībai.
Projekta kopējās izmaksas – 591933 eiro, no kurām
ERAF finansējums – 317594 eiro.
Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja
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