Saldus

Novada Vēstis

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS • 2019. GADA 31. JANVĀRIS• NR. (99)

SALDUS NOVADS - MEDUS PILIENS KURZEMĒ

Šajā numurā:
Aktualitātes

Domes sēde

Saistošie noteikumi

Pasākumu kalendārs

> 2. - 5. lpp.

> 6. - 7. lpp.

> 7. - 12. lpp.

> 12. - 13. lpp.

Saldū viesojās Norvēģijas vēstnieks

No kreisās Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups, Norvēģijas Tirdzniecības kameras direktore Ilze Garoza, Norvēģijas
vēstniecības padomniece Dace Dižbite-Ose, Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors, Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts,
Norvēģijas Tirdzniecības kameras valdes priekšsēdētājs Alfs Ēriks Lunngrens, Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone

18. janvārī Saldus novada pašvaldībā viesojās
Norvēģijas vēstnieks Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard) ar padomnieci Daci Dižbiti-Osi, Norvēģijas
Tirdzniecības kameras valdes priekšsēdētājs Alfs Ēriks
Lunngrens (Alf Erik Lundgrenn) un izpilddirektore Ilze
Garoza.

tiek veicināta novada attīstība, nodrošinot darba vietas
iedzīvotājiem.

Domes vadība ir pateicīga investoriem, jo tādējādi

Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

Brauciena ietvaros vēstnieks viesojās arī Druvas
vidusskolā, kur tikās ar skolēniem, kuri apgūst norvēģu
valodu, kā arī viesojās norvēģu uzņēmumos.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un
Viesi iepazinās ar novada vadību un pārrunāja priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups kopā ar vēstnieku
turpmāko sadarbību. Vēstnieks uzsvēra, ka Saldus no- piedalījās SIA “Karlsberg” jaunās ražotnes atklāšanā.
vadu var uztver par norvēģu investoru centru, jo šeit savu
uzņēmējdarbību attīsta liels skaits uzņēmumu.
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Pasākumā “Gada balva vieglatlētikā 2018” sumina saldeniekus
Jāpiemin, ka arī šogad šajās pašās sacensībās un
šajā pašā distancē Līga laboja Latvijas rekordu ar rez.
2:42,30 sek. (19.01.2019.).

22. janvārī VEF Kultūras pilī norisinājās “Gada balvas vieglatlētikā 2018” balvu pasniegšanas ceremonija,
kurā tika pasniegti apbalvojumi vairākās nominācijās.
Pasākumā tika apbalvoti vairāki vieglatlēti, kuri
2018. gadā laboja Latvijas rekordu – dažādas disciplīnās
un vecuma grupās.
To starpā tika apbalvota mūsu viena no titulētākajām
Saldus novada vieglatlētēm Līga Velvere – par labotu
valsts rekordu 1000m skrējienā ar rez. 2:45,96 sek.
“Katrīnas kauss 2018”, kurš notika 20.01.2018., Kuldīgā.

Saldus vārds pasākumā izskanēja vēlreiz. Par to parūpējās
Saldus vidusskolas sporta skolotājs Normunds Kupcāns.
Piedaloties Kurzemes reģiona – Bērnu vieglatlētikas
festivālā Saldus vidusskolas 2. klašu komanda izcīnīja
1. vietu un ceļazīmi uz finālu, kurš norisināsies Rīgā 15.
maijā. Tur satiksies 18 visspēcīgākās jauno vieglatlētu
skolu komandas Latvijā. Šajā pasākumā svinīgi pirmo
trīs vietu ieguvēju komandām tika pasniegta IAAF Kids
Athletics soma, kurā ir īpašs vieglatlētikas inventārs ar
kura palīdzību var nodrošināt bērnu vispārējo fizisko
attīstību un kustību prieku.
Programmas “Bērnu vieglatlētika” mērķis ir bērniem
saistošā veidā, ar īpaša inventāra palīdzību, jau agrā
vecumā iemācīt pareizus kustību pamatus. “Bērnu
vieglatlētika” programmu īsteno Latvijas Vieglatlētikas
savienība (LVS), bet programmas ieviešanu Latvijā atbalsta veikalu tīkls MAXIMA un Latvijas Sporta federāciju
padome (LSFP).
Marina Dambe, Saldus sporta skola

Pašvaldības policija veica
kontroli par makšķerēšanas
noteikumu ievērošana uz
ūdenstilpnēm

- vietās, kurās organizēta licencētā makšķerēšana,
licencētā vēžošana vai licencētās zemūdens medības, –
derīga īpašā atļauja (licence) vai elektroniski (internetā)
iegādāta īpašā atļauja (licence) vai tiek nosaukts tās
numurs;

Saldus novada pašvaldības policijas darbinieki veica
kontroli par makšķerēšanas noteikumu ievērošana uz
vairākām ūdenstilpēm Saldus novada teritorijā.

- makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte
nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem
un vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti;

Tika apsekotas Sātiņu ūdenskrātuve, ezeri Zvārdes
pagasta teritorijā, karjera Rubas pagastā, kā arī Pakuļu
ūdenskrātuve, kur sadarbībā ar Saldus makšķernieku kluba pārstāvjiem tika konstatēts, ka tur atrodas 8 “bezsaimnieka” ūdas.
Vēlamies atgādināt, ka Ministru kabineta noteikumi
Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi” paredz, ka makšķerējot klāt ir jābūt

- vienai personai vienlaikus atļauts izmantot divus
makšķerēšanas rīkus iekšējos ūdeņos, ja katram rīkam ir
ne vairāk par trim jebkura veida āķiem (arī vairākžuburu);
- attālināties no makšķerēšanas rīkiem tālāk par
50 metriem.
Pašvaldības policija arī turpmāk sadarbosies ar Valsts
vides dienestu, ūdenstilpju apsaimniekotājiem un veiks
kontroli par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu.

- derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kartei;
- dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās
vecumu;
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Rolands Marģelis,
Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieks

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2019. GADA JANVĀRIS

Pašvaldības policijai iegādāta
motorlaiva
Saldus novada pašvaldība projekta “Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Saldus novadā”
ietvaros ir iegādājusies laivu, laivas dzinēju, laivas
papildaprīkojumu un transportēšanas piekabi, lai
uzlabotu kontroli un samazinātu malu zvejniecību
Saldus novadā esošajās ūdenstilpēs.
Motorlaiva ar visu iegādāto aprīkojumu ir nodota
lietošanā Saldus novada pašvaldības policijai, kas veiks
pastiprinātu ūdenstilpju kontroli. Motorlaivas izmantošana
ļaus kvalitatīvāk apsekot ūdenstilpes, kā arī atvieglos
pierādījumu savākšanu vainīgo personu aizturēšanas
gadījumā. Motorlaiva tiks izmantota arī preventīva darba
ietvaros.

Fotogrāfijai – 180!
Foto kluba “Es daru” izstāžu cikls “Sajūtu mednieki?”
Biedrības “Saldus fotoklubs - ES DARU” fotogrāfu veidotais izstāžu cikls “Sajūtu mednieki” Saldus pilsētas
bibliotēkā būs skatāms no 2019. gada 2. janvāra līdz 27. decembrim. Katru mēnesi būs iespēja iepazīties ar dažādām
fotogrāfijām.

Fotogrāfija, kā jaunatklājums, kā kaut
noslēpumains un nebijis ir radusies 1839. gadā!

kas

Tās rašanos parasti saista ar franču zinātnieku Dagēra
un Njepsa izgudrojumu. Nedaudz vēlāk valdība pasniedz
šo izgudrojumu kā dāvanu no Francijas visai pasaulei! Ar
fotogrāfijas ienākšanu pavērās milzīgas iespējas saglabāt
mirkļa iespaidus, dzīves svarīgākos brīžus, dokumentēt
vēsturiskus notikumus.
Pirmo foto darbnīcu Rīgā atvēra kāds Dominiko de Robiani 1840. gadā. Šajā laikā Latvijā fotogrāfi galvenokārt
bija ceļojoši, bieži vien vācu tautības. Savukārt, par pirmo
fotogrāfu latvieti var uzskatīt Alfonu Bērmani, kurš 1854.
gadā nofotografējis Smilšu vārtu (Rīgā) iekšējo portālu.
Šodien mūsu dzīve ir neiedomājama bez fotogrāfijas. Tā
ir iespēja apstādināt mirkli, kas nekad vairs nebūs tāds
kā iepriekš. Saldus pilsētas bibliotēka fotogrāfijas 180
gadu jubileju atzīmēs gada garumā, ik mēnesi piedāvājot
pozitīvas emocijas, sajūtas, mirkļus vai vienkārši prieku.

Jaunā biedrības vadītāja Laila Arāja stāsta: “Pašlaik
klubā darbojas 17 biedri. Fotogrāfija spēj komunicēt ar
skatītāju, raisīt emocijas, dot kādu vēstījumu vai izstāstīt
stāstu. Tā kā mednieki nedrīkst atslābt ne mirkli arī mēs
nedrīkstam atslābt ne mirkli. Mēs esam savas laimes,
pieredzes, acumirkļa un arī sajūtu mednieki. Fotogrāfijas
no visdažādākajiem žanriem jums atklās šo mirkļu un
sajūtu burvību.”
Esat laipni aicināti apmeklēt novadpētniecības izstāžu
ciklu “Sajūtu mednieki.”
Janvāra, pirmā izstāde – “AINAVA.4”, kurā darbu autori
ir visi fotokluba biedri. Februārī paredzēta fotogrāfa Māra
Kreicberga personālizstāde “Mirklis dabā... Dzīvnieki.“.
Martā – zvārdenieces Intas Vīnšteinas personālizstāde
“Zvārdes putni”.
Par ikmēneša izstādēm sekojiet informācijai sociālajos
tīklos un presē.
Uz tikšanos izstādēs!
Raina Boguža
Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu
attīstības un metodiskā darba nodaļas bibliotekāre –
novadpētniecības speciāliste
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Saldus novada pašvaldībā
apstiprina Energopārvaldības
sistēmu

Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020”
projektā “COMPETE4SECAP” – Energopārvaldības
sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata
rīcības plāna) ieviešana”, granta līgums Nr. 754162.

Ar Saldus novada domes 2018. gada 20. decembra
sēdes lēmumu ir apstiprināta Saldus novada pašvaldības
Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata (atbilstoši
standarta LV EN ISO 50001:2017 prasībām).

Energopārvaldības sistēma tika ieviesta projekta ietvaros un, realizējot projektu, Saldus novada pašvaldība:

Saldus novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2020.
gadam samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas par
20% attiecībā pret 2008. gadu. Šis mērķis ir definēts Saldus novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānā 2014.-2020.
gadam. Kā viens no pirmajiem rīcības plāna veicamajiem
uzdevumiem, lai nodrošinātu sekmīgu tā īstenošanu, ir
energopārvaldības sistēmas izveide novadā.

• veic enerģijas patēriņa uzskaiti un analīzi;
• nosaka energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību
objektos;
• izstrādā energoefektivitātes rādītāju uzraudzības
plānu;
• ievieš jaunus pasākumus un novērtē realizēto
energoefektivitātes
pasākumus,
kas
iekļauti
energopārvaldības sistēmā.

Energopārvaldības sistēmas mērķis ir nodrošināt Saldus novada pašvaldībai iespēju ieviest sistemātisku pieeju
nepārtrauktam enerģijas rādītāju uzlabojumam, ieskaitot
energoefektivitāti, enerģijas ražošanu un patēriņu.

Racionāli apsaimniekojot pašvaldības īpašumus, tiks
samazinātas izmaksas, uzlabota konkurētspēja, kas
ļaus novirzīt ietaupītos līdzekļus attīstībai un samazināt
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Saskaņā ar 2017. gada 28. septembra Saldus novada
domes lēmumu, pašvaldība piedalās Eiropas Savienības

Edgars Augustiņš,
Saldus novada pašvaldības energopārvaldnieks

Paldies visiem, kuri mūs
atcerējās!
Sociālās aprūpes centrs “ Ābeles” pakalpojumu sniedz
pensija vecuma ļaudīm un cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem. Mēs esam kā viena liela ģimene – 50
klienti un darbinieki.
Ikdienas dzīve ir piepildīta ar dažādām aktivitātēm,
nodarbībām, ekskursijām un koncertiem. 2018. gads SAC
“Ābeles” iemītniekiem un darbiniekiem ir bijis aktīvs,
pozitīvs un emocionāli piepildīts.
Esam sagaidījuši Latvijas simtgadi, ciemojās viesi un
dāvāja iemītniekiem siltas, rakstainas zeķes un iepriecināja
ar skaistiem koncertiem.
Decembra mēnesī pie mums bija vairāk ciemiņu nekā
citus mēnešus, kas sniedza koncertus un arī dāvanas,
organizēja dažādas citas aktivitātes. Daudzi cilvēki,
organizācijas, darba kolektīvi, skolas gan no tuvienes, gan
tālienes vēlējās iepriecināt aprūpes centra iemītniekus
ar pašu sarūpētām dāvanām. Klientiem tas bija liels
emocionāls pārsteigums, ka viņus atceras un viņi nav
aizmirsi šajā skaistajā gadumijas laikā.
Piedalāmies labdarības biedrības “No sirds uz sirdi”
organizētajā projektā “Enģeļu pasts”, kurš snied za milzīgi
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daudz pozitīvu pārsteigumu un piepildītus sapnīšus.
Sadarbībā ar biedrību, klientiem bija iespēja apmeklēt
mākslinieces Marijas Naumovas koncetu Sv. Jāņa luterāņu
baznīcā. Jau daudzus gadus Ziemassvētku laikā mūs iepriecina un svētku noskaņojumu uzbur A ndris Akermanis
un grupa “ Cik dažādi”.
Paši arī nebijām slinki. Klienti kopā ar darbiniekiem
iejutās “Sniegbaltīte un septiņu rūķīšu” tēlu atveidošanā.
Gads ir pavadīts ar skaistām atmiņām, labi padarītu darbu, pozitīvi uzlādējot strādāt turpmāk. Janvāra mēnesis
iesākas ar jaunām idejām, iecerēm, enerģiju un darba sparu strādāt, lai mūsu klients justos apmierināts, saprasts un
gaidīts.
SAC “Ābeles” kolektīvs saka lielu paldies visiem, visiem,
kuri atcerējās, piedalījās svētku noskaņas radīšanā aprūpes
centra iemītniekiem un darbiniekiem. Novēlām veselību,
pozitīvas domas, jaunas ieceres, sapratni, labestību un
radošumu.
Lai Jaunais gads Jums laimi nes,
No sirds to vēlam arī mēs
Lai smaidot, priekos paiet dienas,
Lai skumjas nebūtu nevienas!
Sarmīte Kušniruka,
SAC “Ābeles” vadītāja

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Pašvaldības vadība tiekas ar
pārmaiņās iesaistīto izglītības
iestāžu bērnu vecākiem un
iepazīstina ar turpmākajiem
darbības modeļiem
Saldus novada pašvaldības vadība un Izglītības
pārvaldes vadītāja no 7. līdz 14. janvārim tikās
ar vecākiem, skolu darbiniekiem un sabiedrības
pārstāvjiem, lai runātu par darba grupas piedāvātajiem
izglītības iestāžu turpmākajiem darbības modeļiem.

2019. GADA JANVĀRIS
tiek izskatīts variants Rubas pirmsskolas grupai pievienot
Jaunauces un Vadakstes pirmsskolu grupas.
Kursīšu, Pampāļu un Jaunlutriņu pamatskolas plānots
reorganizēt par sākumskolām, kur mācības apgūs skolēni
no 1. līdz 6. klasei. Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā
paredzētās izmaiņas mācību procesa organizēšanā.
Jautājumi tiks skatīti Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdē un janvāra domes sēdē.

Tikšanās notika Jaunauces un Vadakstes pirmsskolu
grupās, Kursīšu, Pampāļu un Jaunlutriņu pamatskolās un
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, kur tika diskutēts par
šo lēmumu ieguvumiem un zaudējumiem. Tika atbildēts
uz vecāku interesējošajiem jautājumiem – par loģistiku,
par transportu, par jauno skolu iepazīšanu u.c. aktuāliem
jautājumiem.
Jaunauces un Vadakstes pagastos tika apspriests
jautājums par darba organizēšanu pirmsskolas grupās, kur

Druvas vidusskolai divas 1. vietas!
Gada nogalē Vidzemes koncertzālē Cēsis Draudzīgā
aicinājuma fonds apbalvoja skolu reitinga uzvarētājus.
Draudzīgā aicinājuma skolu reitings ir Latvijas Republikas skolu vērtējums, balstoties uz skolēnu centralizēto
eksāmenu rezultātiem.
Saldus novadam ir pamatots iemesls lepoties ar Druvas
vidusskolas sasniegumiem, jo lauku vidusskolu grupā
Druvas vidusskolas ieguvusi 1. vietu latviešu valodas
centralizētajā eksāmenā un 1. vietu visu centralizēto
eksāmenu rezultātu kopvērtējumā.
Skolu reitinga periods ir mācību gads - kopš 1.septembra līdz nākamajam 1.septembrim. Par datu bāzi tiek izmantoti Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības
satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu
rezultāti.
Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos
eksāmenos vērtē piecus mācību priekšmetus - latviešu
valodu, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības
(bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturi.
Apsveicam Druvas vidusskolas kolektīvu!
Saldus novada pašvaldība
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Saldus novada domes sēdē skata jautājumus par skolu tīklu
sakārtošanu novadā
24. janvārī notika šī gada pirmā
Saldus novada domes sēde, kurā tika
skatīts 81 lēmumprojekts. Domes
sēdē nepiedalījās deputāti: Natālija
Balode, Aidis Herings un Indra Ūdra.

Lēma piedalīties projekta “COMPETE4SECAP” aktivitātē “Enerģijas
taupīšanas sacensības” ar trīs Saldus
novada pašvaldības īpašumā esošām
ēkām:

Domes
sēdē
tika
skatīti
lēmumprojekti par skolu tīklu
sakārtošanu
Saldus
novadā.
Deputāti lēma Kursīšu, Pampāļu un
Jaunlutriņu pamatskolas reorganizēt
par sākumskolām, nodrošinot mācību
procesu no 1. līdz 6. klasei uz vietas
skolās, bet skolēniem no 7. līdz 9. klasei nodrošināt nokļūšanu un mācību
procesu kādā no vecāku izvēlētajām
pilsētas skolām.

• PII “Sienāzītis” ēka;
• Saldus pagasta pārvaldes un kultūras
nama ēka;
• Zirņu pagasta pārvaldes ēka.

Pievienoja Rubas pirmsskolas grupai
Jaunauces un Vadakstes pirmsskolu
grupas, nodrošinot bērnu nokļūšanu
uz Rubu.
Veica izmaiņas Nīgrandes pagasta
Kalnu vidusskolas nolikumā nosakot,
ka adresē Ventas iela 1, Nīgrande tiks
nodrošinātas mācības skolēniem no
1. līdz 6. klasei un adresē Kalnu iela
4, Kalni mācīsies skolēni no 7. līdz 9.
klasei.
Tika apstiprināti vairāki īres tiesību
izsoles noteikumi un noteica sociālā
dzīvokļa statusu dzīvoklim Saldū.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2
“Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu
ūdenskrātuvē”.
Lēma slēgt sadarbības līgumu ar SIA
“Pampāļi” par sadarbību dzīvokļu
īres un komunālo pakalpojumu
maksājumu pārskaitīšanu.
Izdarīja grozījumu Saldus novada vēlēšanu iecirkņu adresēs un
nosaukumā, nosakot Saldus novada
Zaņas pagasta vēlēšanu iecirkņa
Nr. 822 atrašanās vietu – Zaņas pagasta pārvaldes administratīvā ēka,
adrese: “Zaņas pamatskola”, Zaņas
pagasts, Saldus novads, LV-3897
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Piešķīra līdzfinansējumu 315,00
eiro apmērā biedrībai “Kapelleru
nams”
nodibinājuma
“CEMEX
Iespēju fonds” apstiprinātā projekta
“SKATIES DABĀ!” nodrošināšanai.
Atbalstīja Saldus vidusskolas dalību
AS “Latvijas valsts meži” izsludinātajā
ziedojumu (dāvinājumu) konkursā,
iesniedzot
projekta
pieteikumu
“Mazais meža pētnieks”. Pašvaldības
līdzfinansējums nav nepieciešams.
Atbalstīja projekta “Saldus novada pašvaldības infrastruktūras
pielāgošana
deinstitucionalizācijas
pasākumiem” pieteikuma iesniegšanu.
Veica grozījumus Saldus novada
pašvaldības izglītības iestāžu nolikumos, kas saistīti ar Saldus novada
pašvaldības
centralizēto
grāmatvedības ieviešanu.
Veica grozījumus Saldus novada
domes 2017. gada 24. augusta
saistošos noteikumos Nr. 14 “Saldus
novada pašvaldības nolikums”.
Nodeva atsavināšanai vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošos
kustamos un nekustamos īpašumus,
noteica izsoļu rezultātu uzvarētājus un
lēma slēgt pirkuma līgumus.
Izdarīja precizējumus Saldus novada
domes 2018. gada 22. novembra
saistošos noteikumus Nr. 28 “Par
neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Saldus novadā”, svītrojot
saistošo noteikumu 4. punktu.
Nodibināja ceļa servitūtu pašvaldībai

piekritīgajās zemes vienībās.
Noteica vairākiem nekustamajiem
īpašumiem statusu “zemes starpgabals” un piekritību Saldus novada
pašvaldībai.
Apstiprināja
Saldus
novada
izglītības iestāžu vadītāju algas
likmes un apstiprināja valsts budžeta
mērķdotāciju sadalījumu Saldus
novada izglītības iestādēm no 2019.
gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31.
augustam.
Apstiprināja telpu nomas maksas
Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagasta pārvaldē un Ezeres pagasta
pārvaldē.
Noteica maksas par uzturēšanos
Druvas vidusskolas jauniešu mītnē,
Saldus vidusskolas internātā, Cieceres internātpamatskolas internātā un
Kalnu vidusskolas internātā.
Noteica ūdenssaimniecības pakal
pojumu maksas Zaņas, Nīgrandes,
Jaunlutriņu un Vadakstes pagastos.
Noteica Saldus Mūzikas skolas
organizētajam pasākumma “XIV
Kurzemes reģiona mūzikas skolu
stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu
konkurss Sol-Re-La-Mi”, kas notiks
2019. gada 3. aprīlī, dalībniekiem
dalības maksu 10.00 eiro apmērā.
Apstiprināja maksas pakalpojumus
Saldus Mūzikas skolā, Zirņu, Ezeres
un Kursīšu pagasta pārvaldēs.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda nolikumā.
Palielināja SIA “Saldus komunāl
serviss” pamatkapitālu.
Lēma pārdot SIA “Viduskurzemes
AAO” Saldus novada pašvaldībai
piederošās trīs simti sešdesmit astoņas
kapitāla daļas saskaņā ar pārdošanas
noteikumiem.
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Atbalstīja
projekta
“Virtuālā
gleznošanas
darbnīca
“Es
kā
Rozentāls”” pieteikuma iesniegšanu
Valsts
kultūrkapitāla
fonda
mērķprogrammas “Muzeju nozares

attīstība” projektu konkursam.

Domes vadība tiekas
ar iedzīvotājiem
Novadnieku
pagastā

Pagasta pārvaldes vadītāja savā
uzrunā
pastāstīja
par
pagasta
aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem, būtiskākajiem paveiktajiem
darbiem kā arī par ūdenssaimniecības
nodošanu SIA “Saldus komunāl
serviss” apsaimniekošanā. Īpaši tika
uzsvērts veiksmīgi realizētais projekts
“Novadnieku pagasta administratīvās
ēkas ar sporta zāli energoefektivitātes
paaugstināšana”, kura ietvaros tika
nosiltināta ēka “Mežvidi” un nomainīti
logi sporta zālei.

Turpinot
pagājušajā
gadā
veiksmīgi iesākto tradīciju, Saldus novada domes priekšsēdētājs
Māris Zusts aicināja iedzīvotājus
uz tikšanos – šoreiz Novadnieku
pagastā, lai runātu par aktualitātēm
pagastā un novadā.
Arī šoreiz šī tikšanās bija kup
li apmeklēta un Novadnieku pagasta iedzīvotājiem bija gana daudz
jautājumi gan pagasta pārvaldes
vadītājai Dinai Brēdavai, gan domes
vadībai – domes priekšsēdētājam
Mārim Zustam, priekšsēdētāja vietniekam Raivim Zīrupam un izpild
direktoram Kristapam Osim.

Atbalstīja projekta “Čellu iegāde
Saldus Mūzikas skolai” pieteikuma
iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas “Mūzikas

Pagasta pārvaldes vadītāja lepojās,
ka ir sakopta peldvieta “Okeāns”,
labiekārtots stadions, izveidota Austras taka un pamazām tiek remontēti
arī pašvaldības autoceļi.
Klātesošajiem tika dota iespēja izteikties, uzdot jautājumus un izteikt
priekšlikumus. Par lielāko problēmu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28
Par neapbūvēta zemesgabala
nomas maksas apmēru Saldus
novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada22. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 42.§).
Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes
2018.gada 20.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19,
74.§); Saldus novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 52.§).
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2018.
gada 20.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 74.§)).

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada
pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemes
gabala nomas maksas apmēru.

un dejas mākslas izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
projektu konkursam.
Zane Šteina,
sabiedrisko attiecību speciāliste
pagastā iedzīvotāji uzskata autoceļu
slikto stāvokli. Tika jautāts arī par
Lielās ielas rekonstrukcijas projektu,
par iespēju pieslēgties pie centrālās
kanalizācijas sistēmas, par Sātiņu
skolas turpmāko likteni, par pilsētas
robežas grozīšanu, par iekšpagalmu
sakārtošanas projektu, ielu apgaismojumu Sesilē un citiem aktuāliem
jautājumi.
Noslēdzot
tikšanos,
domes
priekšsēdētājs
pateicās
visiem
interesentiem par aktīvo dalību. Šī bija
garākā no visām iedzīvotāju tikšanās
reizēm.
Nākamā Saldus novada domes
vadības tikšanās ar iedzīvotājiem
notiks 28. februārī plkst. 19.00
Zaņas pagastā!
Atnāc, pajautā un uzzini!

(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2018.
gada 20.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 74.§))

2. Neapbūvēta zemesgabala nomas maksu nosaka šādā
apmērā:
2.1. neapbūvēta zemesgabala Saldus pilsētā, kas nodots
pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar
nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas
maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa ir
2 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;
2.2. neapbūvēta zemesgabala Saldus novada pagastu
teritorijās, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību
vajadzībām atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam ar nosacījumu,
ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams
kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa ir 3 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības gadā.
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(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2018.
gada 20.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 74.§)).

maksa ir mazāka nekā 7 euro gadā, nomas maksa tiek noteikta 7 euro apmērā gadā.

3. Ja saskaņā ar šo saistošo noteikumu 2.punktu
aprēķinātā neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas nomas

4. Svītrots ar Saldus novada domes 2019.gada 24.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 52.§).

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

Saistošie noteikumi nosaka neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu par Saldus novada
pašvaldībai piederošiem vai piekrītošie zemesgabaliem, kuri nodoti pagaidu lietošanā
sakņu dārzu ierīkošanai un personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
Šie saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai ievērotu Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.pantu, kas uzliek pašvaldībai pienākumu lietderīgi rīkoties ar
pašvaldības mantu, un, lai novērstu pašvaldībai piederošo vai piekrītošo neapbūvētu
zemesgabalu iznomāšanu par nesamērīgi zemu maksu.
Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams precīzi noteikt.
Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Saldus novada domes Finanšu komitejā.
								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29
Grozījumi Saldus novada domes
2018.gada 23.augusta saistošos
noteikumos Nr.20 “Par braukšanas
maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību
izglītojamajiem Saldus novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 22. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 36.§).
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13. punktu.

M. Zusts

saistošajos noteikumos Nr.20 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību
izglītojamajiem Saldus novadā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot 6.punktu;
1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā un
sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija 100%
apmērā attiecas uz ārpus pilsētas teritorijas Saldus novadā
deklarētiem pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem.”
1.3. Papildināt 11., 12. punktu aiz vārdiem “Braukšanas
maksas atvieglojumi” ar teksta daļu “100% apmērā” un
aiz vārdiem “izdevumu kompensācija” ar teksta daļu
“100% apmērā”;
1.4. Svītrot 13., 14. un 16.punktu.

1. Izdarīt Saldus novada domes 2018.gada 23.augusta

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts
Projekta nepieciešamības
pamatojums
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Saistošie noteikumi precizē personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas
maksas atvieglojumus un transporta izdevumu kompensāciju.
Pašvaldībai nav tiesību ierobežot vai samazināt autobusu pasažieru/skolēnu tiesības
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus un sakārtot saistošo noteikumu atbilstību
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

2019. GADA JANVĀRIS

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Izskatīti darba grupas sanāksmē un atbalstīti domes Teritoriālā komitejā .

								

M. Zusts

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu un 16. panta otro daļu.

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

Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 2. jūlija saistošos
noteikumos Nr. 20 “Saldus novada pašvaldības aģentūras
‘Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumiem” nolikums” šādus grozījumus:

Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 20. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 3.§).

1. Svītrot 36.8. apakšpunktā
struktūrshēma pielikumā”.

vārdus

“pārvaldes

2. Svītrot Pielikumu saistošiem noteikumiem Nr. 20.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

No Saistošiem noteikumiem svītrota prasība par noteikumiem pievienoto pielikumu ar
atspoguļoto amatu strukturālo shēmu.
Sakārtot Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras
un sporta centrs” nolikumu atbilstoši Saldus novada domes lēmumiem.
Aģentūras 2018. gada budžets netiek ietekmēts.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs”, izskatīts novada domes Kultūras un sporta komisijā, atbalstīts novada
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31
Grozījumi Saldus novada domes
2017. gada 26. oktobra saistošos
noteikumos Nr. 20 “Par sociālajiem
pabalstiem Saldus novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 20. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19 4.§).
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

M. Zusts

2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 550 “Kārtība, kādā
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā,
minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, 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 7.1.apakšpunktā skaitļus “270,00” ar skaitļiem
“300,00”;
2. aizstāt 7.2.apakšpunktā skaitļus “200,00” ar skaitļiem
“220,00”;
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3. aizstāt 7.3.apakšpunktā skaitļus “250,00” ar skaitļiem
“275,00”;

2019. GADA JANVĀRIS
4. aizstāt 7.4.apakšpunktā skaitļus “290,00” ar skaitļiem
“320,00”.

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

Tiek paaugstināts ienākumu līmenis, līdz kādam persona (ģimene) tiek atzīta par
maznodrošinātu.
Pašvaldības vēlēšanās palielināt to personu loku, kam ir tiesības saņemt sociālo
palīdzību.
Finanšu līdzekļi ir paredzēti Saldus novada pašvaldības 2019.gada budžetā.
Nav attiecināms.
Saistošie noteikumi izskatīti Mājokļu un sociālo jautājumu komisijā un atbalstīti domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
								

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

Par koku ciršanu ārpus meža
Saldus novadā

5. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, Persona
iesniedz pašvaldībai iesniegumu koku ciršanai ārpus
meža pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – Iesniegums)
(1. pielikums).

Pieņemti ar Saldus novada domes 2018. gada 20. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 29.§).
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža iesnieguma izvērtēšanas
kārtību,
metodiku
zaudējumu
aprēķināšanai,
samaksas un lēmuma par atļaujas saņemšanu koku
ciršanai (turpmāk tekstā – atļauja) izsniegšanas kārtību,
publiskās apspriešanas procedūras kārtību Saldus pilsētas
un ciemu teritorijās.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām un to pilnvarotajiem pārstāvjiem (turpmāk –
Persona), kuri Saldus novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža zemes.
3. Noteikumu piemērošanu atbilstoši kompetencei
nodrošina Saldus pilsētas teritorijā labiekārtošanas
speciālists, pagastu teritorijās –
pārvalžu vadītāji
(turpmāk – Speciālists).
4. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai vai
par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Speciālists.
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6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotais pārstāvis Iesniegumam pievieno dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces lēmumu par piekrišanu koku
ciršanai.
7. Speciālists izskata Iesniegumu un tam pievienotos
dokumentus, izvērtē tos, nepieciešamības gadījumā veic
aprēķinus zaudējumu atlīdzībai par dabas daudzveidības
samazināšanu un pieņem lēmumu.
8. Ciršanas atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi.
9. Ja koku ciršana paredzēta būvniecības iecerē, Saldus
novada būvvalde informē par to Speciālistu, kurš veic
aprēķinus zaudējuma atlīdzībai par dabas daudzveidības
samazināšanu.
III. Publiskā apspriešana
10. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, kad koku
ciršanas rezultātā tiek ietekmēta pilsētas vai ciema teritorijas apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai
ekoloģiskā kvalitāte, kā arī gadījumos, kad paredzēta koku
izciršana publiski pieejamos objektos – visai sabiedrībai
brīvi pieejamos apstādījumos, kas ietver parkus, alejas,
kapsētas, piemiņas vietas, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apstādījumu teritorijas.
11. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras

SALDUS NOVADA VĒSTIS
ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku
ciršanai, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko
apspriešanu koku ciršanai.
12. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību
pieņem un publisko apspriešanu organizē Saldus
novada domes attīstības un vides aizsardzības komisija
(turpmāk – Komisija).
13. Informāciju par publisko apspriešanu Komisija
publicē vietējā laikrakstā, Saldus novada pašvaldības
mājaslapā www.saldus.lv un izvieto Saldus novada
pašvaldības administratīvajās ēkās vai pagastu pārvalžu
administratīvajās ēkās.
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IV. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība un
noteikumu izpildes kontrole
20. Lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai
lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ir apstrīdams Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas
komisijā.
21. Kontroli par noteikumu ievērošanu veic Saldus novada pašvaldības policija.
22. Persona, kura neievēro noteikumus, saucama pie
administratīvās atbildības.

14. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 10 darbdienas
no publicēšanas dienas vietējā laikrakstā, kuras laikā
Komisijai iesniedzamas atsauksmes, priekšlikumi vai
ierosinājumi.
15. Komisija 10 darbdienu laikā pēc publiskās
apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo publiskās
apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu.
16. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma
par notikušu arī tad, ja tās laikā nav saņemta neviena
atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.
IV. Zaudējumu atlīdzības samaksas
kārtība par koku ciršanu
17. Personām jāatlīdzina zaudējumi par dabas
daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu
ārpus meža pilsētas un ciemu teritorijās, ņemot vērā spēkā
esošos normatīvos aktus.
18. Papildus normatīvajos aktos noteiktajiem koeficientiem, Speciālists/Komisija piemēro Saldus novada koeficientu:
18.1. 1 - koks būtiski ietekmē pilsētas vai ciema ainavu,
ainavas vērtība tiks samazināta;
18.2. 0,5 - koks būtiski ainavu neietekmē.
19. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības
samazinājumu jāiemaksā pašvaldības pamatbudžetā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Īss projekta satura izklāsts

Saistošos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus
meža Saldus novada administratīvajā teritorijā, nosakot koku ciršanas kārtību un
publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad rīko publisko apspriešanu, un zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par
dabas daudzveidības samazināšanu.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nepieciešamība noteikt vienotu kārtību koku ciršanas izvērtēšanai, publiskai
apspriešanai, lēmumu pieņemšanai un atļauju izsniegšanai Saldus novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā sakarā ar koku ciršanu ārpus meža.
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Plānotā projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības vide
pašvaldības teritorijā
Administratīvās procedūras
un konsultācijas ar
privātpersonām
Informācija par
konsultācijām
Domes priekšsēdētājs
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Noteikumu projekts paredz, ka zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un pagastu teritorijā ieskaitāma
pašvaldības pamatbudžetā.
Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu projekts izstrādāts konsultējoties ar pārvalžu vadītājiem un vides
aizsardzības speciālistiem.
Saistošo noteikumu projekts izskatīts domes Attīstības un vides aizsardzības komisijā
un atbalstīts Teritoriālā komitejā
								

M. Zusts

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Mārča
Auziņa
koncertsērija
“Aizrautība”.
Biļešu cenas no 8,00 līdz 15,00 EUR.
17.02. plkst. 19.00 Biļetes iespējams iegādāties SIA “Biļešu
Paradīze” tirdzniecības vietās (Saldū, p/a
“Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu ielā 3)
un  www.bilesuparadize.lv.
Zīmējumu teātra izrāde “Mīlība”.
Biļetes cena: 2,00 EUR.
20.02. plkst. 18.30
Biļetes var iegādāties p/a “Saldus TIKS
centrs” kasē, Striķu ielā 3.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Izrāde “Viņi melo labāk jeb randiņš ar
50 gramiem balzāma”.
Biļešu cena: 10,00 un 12,00 EUR.
01.03. plkst. 19.00 Biļetes var iegādāties SIA “Biļešu
paradīzes” tirdzniecības vietās (Saldū,
p/a “Saldus TIKS centrs” kasē, Striķu
ielā 3) un www.bilesuparadize.lv.
SALDUS PILSĒTĀ,
JIC “Šķūnis”, Lielajā ielā 3C
Karjeras izglītības spēļu pēcpusdiena.
Nodarbību vada Karjeras centra karjeras
26.02. plkst. 17.00
konsultante Ritma Ošeniece, ieeja visiem
interesentiem.
Striķu un Lauku ielas krustojums
Piemiņas
brīdis
1950.
gadā
nogalinātajiem
Nacionālajiem
partizāniem un viņu atbalstītājiem.
Piemiņas brīdī tiks nolasīta Valsts pre24.02. plkst. 13.00
zidenta R. Vējoņa uzruna pasākuma
dalībniekiem. Piedalās: Saldus Politiski
represēto biedrības pārstāvji, Zemessardze, Saldus novada domes pārstāvji.
KAPELLERU NAMĀ
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Andas Buškevicas gleznu izstāde
“Mana romantika”.
Auras Transformācija: Jauno laiku
enerģijas. Sarunas Saldū. Rīko Auras
9.02. plkst. 11.00
Transformācija Latvija un Elīza Prem
Meera. Dalības maksa 3,00 EUR.
Animācijas filma “Saule brauca
debesīs”. Biļetes cena: 2,00 EUR. Biļetes
10.02. plkst. 12.00
var iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs”
kasē, Striķu ielā 3.
Animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un
runājošie suņi”. Biļetes cena: 2,00 EUR.
24.02. plkst. 12.00
Biļetes var iegādāties p/a “Saldus TIKS
centrs” kasē, Striķu ielā 3.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Nodarbība “Latvieši” izstādē “100 labas lietas”.
Nodarbību
cikls
pirmsskolas
un
Visu mēnesi
sākumskolas
audzēkņiem
“Muzeja
draugs”, pieteikšanās pa tālr.29357343.
Visu mēnesi

Līdz 17.02.
Līdz 17.02.
2.02. plkst. 14.00
26.02. – 31.03.

Latvijas simtgadei veltīta izstāde no
muzeja krājuma “100 labas lietas”.
Māris Leja “Kara un sadzīves ainas
modelismā” minidiorāmas.
Tikšanās ar minidiorāmu veidotāju
Māri Leju.
Anša Rozentāla gleznas.

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Bērnu žūrijas ekspertu darbu izstāde.
Visu mēnesi
Antas Rugātes fotoizstāde “Katram
Visu mēnesi
sava Strande”.
Foto izstāde “Pieķēru lasot…”.
Visu mēnesi.
No 2.02.

Saldus fotokluba “ES - DARU” dalībnieka
Māra Kreicberga personālizstāde
“Mirklis dabā... Dzīvnieki”.

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
02.02. plkst. 14.00

12.02. plkst. 16.00
22.02. plkst. 14.00
28.02. plkst. 15.00

Saldus fotokluba “ES - DARU” dalībnieka
Māra
Kreicberga
personālizstādes
“Mirklis dabā... Dzīvnieki” atklāšanas
pasākums.
Stāsti pilnmēness vakariem. Anekdošu
vakars.
Literārs pasākums “Es izskatījos
laimīga”. Tikšanās ar dzejnieci Annu
Auziņu
Februāra saruna Saldus pilsētas
bibliotēkā.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
3.02. plkst. 12.00 “Sporta Zvaigzne 2018” Saldus BJC.
LBL 2 BK Saldus – Gulbenes Buki
8.02. plkst. 20.00
Saldus sporta kompleksā.
Cīņas šovs FREON JFX Saldus sporta
9.02. plkst. 19.00
kompleksā.
Sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma
23.02. plkst. 19.00
pasākums Ezeres kultūras namā.
EZERES PAGASTĀ
Ezeres kultūras namā
Veselības ministrijas kampaņas ietvaros
4.02. plkst. 14.00 organizēts pasākums “Kustinācija”
priekam, labsajūtai, veselībai.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Karnevāls senioriem “Kā putenī”
9.02. plkst. 13.00
Lutriņu klubā.
Pirmsskolas vecuma un 1.- 4. klašu
14.02. plkst. 18.00 bērnu deju kolektīvu sadancis “Sprīdīša
ceļojums” Lutriņu pamatskolas zālē.
Šķēdes Dailas teātra izrāde “Nepilns
15.02. plkst. 19.00
simts” Lutriņu klubā.
Galda spēļu turnīrs senioriem Lutriņu
22.02. plkst. 10.00
klubā.
“EmiliaMittens” Lauras Riekstiņas raks
18.02 .- 28.02.
taino cimdu izstāde Lutriņu bibliotēkā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Kalnu kultūras namā
Edgara Liepiņa 90 gadu jubilejas
koncerts.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu
piedāvā Edgara Liepiņa 90 gadu jubilejas
3.02. plkst. 15.00 koncertu. Biļešu cena 7,00, 10,00, 12,00
un 15,00 EUR.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss no Saldus, rezervējot vietu biļetes
iegādes laikā. Sīkāka informācija pa tel.
63807443.
Komēdija “Sauc, es nākšu…”.
Režisors: F.Deičs; lomās: Gunta Virka21.02. plkst. 19.00 va. Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons;
muzikālais noformējums: Valdis Zilveris.
Biļešu cena 6,00 un 7,00 EUR.

Biļetes iespējams iegādāties SIA “Biļešu paradīze”
tirdzniecības vietās (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3) un www.bilesuparadize.lv.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
Visu mēnesi
muzeja atjaunotā izstāde “1991.gada
Barikāžu laiks”.
Visu mēnesi
Fotoizstāde par Kurzemes dabas takām.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Meteņa dienas pasākums “Ripoja
7.02. plkst. 16.00
saulīte” pie kultūras nama.
RUBAS PAGASTĀ
Grupas “Nielslens Lielsliens” uzstāšanās
02.02. plkst. 18.00 un tikšanās ar dzejnieci Madaru
Gruntmani Līkupēnu bibliotēkā.
Jaunlutriņu amatierteātra izrāde “Septiņi
22.02. plkst. 19.00
vakari” Rubas tautas namā.
SALDUS PAGASTĀ
Druvas kultūras centrā
Ģimeņu sarīkojums “Valentīndienas
balle”. Spēlē grupa “Karakums”
16.02. plkst. 19.00 (N. Jukušonoks & Co), DJ Gints.
Pieteikšanās un galdiņu rezervācija
kultūras namā līdz 8.02.
Jauniešu deju kolektīva “Puzurs”
23.02.
sadraudzības koncerts.
ZIRŅU PAGASTĀ
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
Visu mēnesi
muzeja izstāde “Arhitekts Ernests
Pole” Būtnāru bibliotēkā.
Zvanu ansambļa “CAMPANELLA”
14.02. plkst. 13.00
koncerts Zirņu pamatskolas sporta zālē.
Mīlestības balle ģimenēm “Mana sirds
16.02. plkst. 20.00 tavā azotē” SAC “Citrons”. Balli spēlēs
Uldis Kuģis.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Striķu kultūras namā
9.02. plkst. 17.00 Sveču diena

Plašāk par pasākumiem Saldus novadā:

www.saldus.lv
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Saldus vidusskolā notika vērienīgas karjeras dienas

gatavot dokumentāciju un kārtot valodu testus, kas
nepieciešami, ja vēlas studēt ārzemēs.
Pēc izstādes skolēniem bija iespēja apmeklēt divas no trīsdesmit nodarbībām. Nodarbību klāsts
bija daudzveidīgs, apverot dažādas profesiju jomas.
Nodarbības vadīja Latvijā populāri cilvēki, augstskolu
docenti, pētnieki, lektori, organizāciju k onsultanti.
Kā visnoderīgākās nodarbības jaunieši atdzinuši:
• Aleksis Daume savā nodarbībā – Brieduma nozīme
karjeras izvēlē un Pārmaiņu domāšanas stratēģija (PDS)
jeb kā pārstāt mētāties ar “BEIGTIEM MĒRKAĶIEM”?.

Saldus vidusskolā 16. janvārī norisinājās vērienīgs
karjeras dienas pasākums “Skats nākotnē”, pulcējot
vairāk kā 320 Saldus, Brocēnu un Skrundas novada
9. -12. klašu skolēnus.
Pasākums tika realizēts ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros ar Saldus vidusskolas un Saldus novada
pašvaldības atbalstu.
Diena sākās ar Latvijas Kultūras akadēmijas Zanes
Daudziņas nodarbību par uzstāšanās mākslu, iedodot
katram jaunietim 3 “veiksmes atslēdziņas” – stalta stāja,
nostādīta balss un stresa uzveikšanas vingrinājumi. Lektore arī atgādināja, ka ik pa laikam mums nepieciešamas
šādas nodarbības, lai “uzasinātu savu zāģi” un varētu
kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Pēc lekcijas 10. - 12. klašu skolēni devās 3. un 4.stāva
gaiteņos iepazīt augstāko izglītības iestāžu piedāvājumu
Latvijā. Saldus vidusskolā ieradās 13 Latvijas augstākās
izglītības iestādes – LU, RTU, RSU, LLU, Vidzemes
augstskola, Liepājas Universitāte, Kultūras akadēmija un
citas, piedāvājot jauniešiem iepazīties ar izglītības iestāžu
programmām, jaunumiem un nākotnes projektiem.
Jauniešiem bija iespēja gan iztaujāt studentus, gan iepazīt
piedāvātās profesijas praktiski – iejusties ar policiju,
mākslu un zinātni saistītās profesijās. Karjeras dienās
piedalījās arī organizācijas, kas palīdz jauniešiem sa-
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• Kas man jādara vidusskolā, lai es būtu superveiksmīgs
uzņēmējs – ko vadīja uzņēmējs un LU Studentu Biznesa
inkubatora vadītājs Mikus Losāns.
• Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība – kur ir balanss? – ko vadīja Prakse.lv komanda.
• Praktiska nodarbība, iepazīstot biomedicīnas laboranta
profesiju, un Praktiska nodarbība medicīnā, ko vadīja LU
P. Stradiņa koledžas pārstāvji.
• Virtuālās un papildinātās realitātes noslēpumi, ko
vadīja Vidzemes Augstskolas vieslektors Lauris Taube.
• NBS karavīra vērtības un standarti, un ceļa sākums
militārajā jomā, ko vadīja NBS kapelāns ar studentiem.
• Nodarbība ar profesori I. Kreitusi, likusi skolēniem
iedziļinātās politikā un vēlēšanas norisē. Pēc nodarbības
viena no skolniecēm atzinās, ka ir pietrūcis laiks un nav
paspējuši izrunāt visu, ko gribējies izzināt.

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Kamēr skolēni apmeklēja nodarbības, arī skolotāji
papildināja savas zināšanas nodarbībā “Citāda karjeras
izglītība jeb kā runāt ar jaunieti par karjeru”, ko vadīja
izaugsmes treneris Andris Arhomkins. Lektors aicināja
uz karjeras izvēli paskatīties līdzībās, kāpēc jauniešiem,
izvēloties otru pusīti, liekam to darīt ar sirdi, bet karjeru izvēlēties tikai praktisku iemeslu vadīti. Izaugsmes
treneris aicināja vairāk paļauties uz savu sirdi un būt to
10% cilvēku vidū, kas ir laimīgi, strādājot savā profesijā.
Nodarbība iedvesmoja skolotājus, tie iznāca apgaroti,
pārdomu pilni un izteica pozitīvas atsauksmes.
Ideja par šādu pasākumu radās Saldus vidusskolas
pedagoģei karjeras konsultantei Vitai Grīslei-A kopjanai.
No pieredzes pagājušā mācību gadā nākas secināt,
ka viesojoties kādai augstākajai izglītības iestādei
vidusskolā, tiek traucēts mācību darbs. Vēl jo vairāk – ne
vienmēr visiem skolēniem interesē šī viena augstskola un
viņas piedāvājums. Arī aicinot ciemos dažādas profesijas
pārstāvjus un izaugsmes trenerus, varēja novērot, ka daudzi
jaunieši nodarbībās garlaikojas un viņus tās nesaista. Kas

2019. GADA JANVĀRIS
der visiem, tas neder nekam! Radās jautājums – kā izdarīt
tā, lai katrs jaunietis tiktu ieinteresēts un viņam būtu
izvēle, kādas tēmas nodarbības apmeklēt. Radās ideja par
lielu, vienas dienas pasākumu, kurā pie mums – Saldus
vidusskolā viesotos dažādas augstākās izglītības iestādes.
Šajā dienā Saldus vidusskolā bija sajūtama pozitīva
enerģija, atkalredzēšanās prieks starp skolēniem un
skolotājiem, kā arī daudz, daudz smaidošu seju. Jau
izskanējis jautājums: “Vai nākošajā gadā arī būs šāds
pasākums?”. Protams! Kopā var izdarīt daudz!
Paldies Saldus vidusskolas kolektīvam – skolotājiem,
skolas saimniekam, lietvedei, skolas administrācijai,
skolas prezidentēm, Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Gintai Kožokaru,
uzaicināto skolu kontaktpersonām, skolēniem.

Vita Grīsle Akopjana,
Saldus vidusskolas pedagoģe karjeras konsultante

Informācija no komisijas
darbam ar sabiedriskajām
organizācijām un sadarbības
partneriem

būs, un ikviens interesents varēs startēt un pieteikt savus
projektus, tikko būs apstiprināts pašvaldības budžets.

10. janvārī notika pirmā Saldus novada domes
komisijas darbam ar sabiedriskajām organizācijām un
sadarbības partneriem sanāksme.

Mēs gaidām no jums atsaucību, inovācijas, domu
lidojumu, jaukus pārsteigumus un arī reālus darbus, jo
tikai kopīgi mēs varam darīt mūsu mājas, ielu, pagastu,
pilsētu un novadu skaistāku un labāku. jo tās taču ir mūsu
kopīgās mājas.

Gribam teikt lielu paldies visām biedrībām par darbu
pagājušā gadā. Bija daudz pasākumu, svētku, daudz labu
darbu, braucienu, tikšanos, lekciju. Tām organizācijām,
kuras nav vēl paspējušas īstenot savas idejas, tāda iespēja
būs šogad, jo divi pašvaldības projektu fondi noteikti

Komisijas dalībnieki izteica priekšlikumus un labojumus
projektu nolikumos, ar kuriem noteikti varēsiet iepazīties,
tikko tie būs apstiprināti.

Natālija Balode,
Saldus novada domes deputāte,
komisijas priekšsēdētāja vietniece

Saldus pamatskola vizītē somijā
No 21.-27. janvārim Saldus pamatskolas skolotājas
Evita Dureika un Rasa Štromane kopā ar trīs skolniecēmPaulu Šteinu, Evelīnu Zustu un Elīzu Bierandi devās
uz Eiropas Savienības Erasmus+ Stratēģiskās skolu
partnerības projekta ‘’Radošums, mācīšanās, iedvesma
un valoda’’ vizīti Somijā, Nivalā.
Viesojāmies vienā no Nivalas sākumskolām, kurā
mācās 67 skolēni, vecumā no 7-12 gadiem. Vizītes tēma
“Elektriskā ķēde”, kur skolēniem bija iespēja pašiem
konstruēt un praktiski izgatavot lietas, kurās izmantots
virknes un paralēlais slēgums. Skolotāju uzdevums bija

15

SALDUS NOVADA VĒSTIS
novadīt mācību stundas gan vietējiem skolēniem, gan viesiem. Skolotājas no Saldus pamatskolas bija sagatavojušas
stundas par Latvijas ģeogrāfiju, simboliem, dabu,
dzīvniekiem, kurās bija iespējams iepazīt Latviju caur
visām maņām – saklausīt un saredzēt Latvijas dabu, pagatavot sev grāmatiņu par Latviju, kā arī izgaršot Latviešu
rudzu mazi ar speķi.

2019. GADA JANVĀRIS
Brauciena laikā notika projekta koordinatoru tikšanās,
kurā izrunājām paveikto un plānojām projekta
noslēdzošā brauciena aktivitātes Čehijā, Českā Lipā no
19. - 25. maijam.
Evita Dureika, Saldus pamatskola

Apmeklējām Oulu universitātes pētniecības centru
Nivalā, kur mūs iepazīstināja ar metāla izstrādājumu
pētījumiem. Apskatījām arī divu veidu 3D printerus,
k uros tiek izmantoti dažādi izejmateriāli – plastmasa un
metāla pulveris.
Vizītes laikā baudījām visas iespējamās ziemas
aktivitātes – slēpošanu, slidošanu, hokeja spēlēšanu,
zemledus makšķerēšanu, vizināšanos ar sniega motociklu,
skrejkamanu sacensības, saunu, peldi āliņģī un vēl un vēl.
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