Zelta lāpsta 2021 Noslēgums (Gaiķi)
3. novembris tiešsaistē Zoom tikās 40 aktīvi cilvēki (27 pieslēgumi, 7 zoom istabas) no 19 Saldus novada pagastiem un 2 pilsētām, pēc Zoom
tikšanās saņemti priekšlikumi e pastā

Izaicinājumi/Priekšlikumi
Stiprināt, aktualizēt, pilnveidot, attīstīt:
1. Jaunauces pili un tās kompleksu, veidot to par Radošuma meku;
2. Ezermalas krastu Gaiķos, Hellovīna taku, dabas objektus Gaiķos;
1.
Remtes ezera apsaimniekošanu, iekonservēt Peldtorni;
2.
novada dzīvojamo fondu;
3.
Lielezeres parka labiekārtošanu;
4.
Līkā meža, Veides meža labiekārtošana, tostarp stāvlaukumu.
5.
6.
7.
8.
9.

Saldū daudz nesakoptu ēku un iekšpagalmi.
Nepieciešama Saldus centra kvartāla attīstība, kas atrodas Domes
iekšpagalmā līdz strūklakai.
Zvārdē ir tūrisma potenciāls,resursi, bet nav aktivizēts.
Druvā nepieciešams mazais skeitparks, pumptrack - izpausemes vieta
jauniem aktīviem jauniešiem.
Lutriņos Vējdzirnavas ceļa malā - izveidot taku līdz vējdzirnavām, kā
tehnikas ceļa vidusposms, ar skatu torni, atpūtas vietu.

Reakcija uz priekšlikumu
SRAB 09.11.2021. nosūtīja Saldus novada pašvaldībai elektroniski
parakstītu vēstuli ar problēmām un priekšlikumiem no tikšanās reizes
3. novembrī Zoom, kurus SRAB aicina iekļaut novada attīstības
dokumentos un rīcībās.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Neizmantots potenciāls - Lutriņos mototrase, Vikingu mežiņš, rotaļu
laukums pie skolas, Namiķu ābeļdārzā bērnu radītais futbola laukums
- nepieciešama pieaugušo līdzdalība.
Jaunlutriņos peldvietas izveide aiz mācītājmuižas
Liepu māju pārveidot par pašvaldības īres dzīvokļu māju.
Sociālais uzņēmums kļūst par restorānu "Pie Jukuma", papildinot
tūrisma piedāvājumu novadā.
Nepieciešams finansējuma daudzdzīvokļu māju sakārtošanai, veicinot
pievilcīgu vidi dzīvošanai
Gaiķos, Satiķos nepieciešama aktīvās atpūtas vieta bērniem ap 10 15 gadiem.
Neizmantota iespēja - Jaunaucē Vācbaltu mācītājmuiža.
Pašvaldībai nevajag dot naudu biedrību projektiem, kas ir tiešie
pašvaldības pienākumi - tas pašvaldībai ir jāparedz budžetā (puķu
dobes, soliņi utt.)
Blīdenē nepieciešama aktīvāka komunikācija ar vietējo kopienu,
sadarbība ar pārvaldes vadītāju.
Iekustināt vietējos, taku izveidē aktīvajiem - nūjotājiem, skrējējiem,
slēpotājiem, lai attīstītu lauku tūrismu. Mācītājmāja un tās parks kempings, naktsmītne.
Cieceres ezera piekrastes attīstīšana, kempingi, tūrisma piedāvājumi
Brocēnos Pasta ēka ir neizmantota vieta - pārcelt bibliotēku, lai būtu
pieejama visai sabiedrībai.
stiprināt sadarbību ar Schwenk
Stiprināt pārvaldes cilvēkresursus. Nav vietējais - nav interese attīstīt
Stiprināt aktīvos cilvēkus, rīkot retrītus dot enerģiju un iedvesmu
Svarīga - komunikācija ar vietējo kopienu, stiprināt tos. Atrast aktīvos
cilvēkus
Atrast to unikālo katrai vietai, ar ko piesaistīt!

Priekšlikumi, kas saņemti e pastā

Izaicinājumi/Priekšlikumi
27.

28.

29.

30.

Saldū nav rotaļu elementi bērnu laukumos bērniem vecumā no
1,5 - 3 g.v. Vai novadā vispār kas tāds ir. Tāpat vēlams
papildināt bērnu rotaļu laukumus ar izglītojošiem elementiem
arī bērniem virs 3.g.v. Visi elementi apskatāmi bērnu laukumā
Rīgā, bijušās Sporta pils vietā (K. Barona iela 116a) https://www.liveriga.com/lv/9656-centra-sporta-kvartala-rotal
u-laukums/
nepieciešams velo celiņš sākot no Dzirnavu ielas apļa
(pagrieziens uz Pampāliem) līdz pagriezienam (pirms kapiem)
uz publisko peldētavu (karjers, tautā dēvētais "okeāns").
Vasarā šajā posmā ir ļoti intensīva gan automašīnu, gan velo
satiksme abos virzienos.
nepieciešama SNP un pārējo organizāciju, kas iesaistītas
novada attīstībā koordinētas sadarbības veidošana. Tas
nepieciešams, lai saskaņotu politikas gan vietējā, gan valstiskā
līmenī. Citādi veidojas situācija, kad viena organizācija
iegulda laiku un līdzekļus, lai attīstītu laukus - SRAB
programma LEADER, LLKC programma "Laukiem būt" u.c.,
bet turpretim valsts un pašvaldība veic darbības, kas lauku
vidi plicina (slēdz bērnudārzus, pasta nodaļas u.c. kā rezultātā
zaudējam iedzīvotājus lauku apvidos). Veidojas šķēres: viens
ceļ - otrs gremdē.
nepieciešams detalizēts pētījums (kartēšana) par katru novada
teritoriālo vienību, lai noskaidrotu nepieciešamos
ieguldījumus (veicamās darbības) šo teritoriju
uzlabošanā/attīstībā un noteikta dzīves līmeņa noturēšanā,
kopienu aktivizēšanā. Aktīva kopiena arī pati var
piedāvāt/spēj īstenot kādus risinājumus, kas nepieciešami
teritorijas attīstībai (piem., Viedie ciemi Latvijā)

Reakcija uz priekšlikumu
SRAB 09.11.2021. nosūtīja Saldus novada pašvaldībai elektroniski
parakstītu vēstuli ar problēmām un priekšlikumiem, kas saņemti e
pastā, kurus SRAB aicina iekļaut novada attīstības dokumentos un
rīcībās.

31. Milzīga problēma ir mazais un sarūkošais iedzīvotāju skaits (
arī Saldus pilsētā ) novada teritorijā.
Lai iedzīvotāji vēlētos dzīvot lauku teritorijā, nepieciešams detalizēts
pētījums ar katra novada pagasta izvērtējumu un konkrētiem
priekšlikumiem, kas īstenojami uzlabojumu sasniegšanai. Daļēji šāda
informācija jau tagad pieejama pašvaldības attīstības programmā un
lauku attīstības stratēģijā, taču šajos dokumentos tā nav nepieciešama
līdz tādai detalizācijas pakāpei un koncentrēta uz noteiktu pagastu.
Iespējams nepieciešams sākt ar pilotpētījumu par attālākajiem un
apdraudētākajiem pagastiem, piemēram, Šķēde, Jaunauce, Ruba,
Vadakste.
Svarīgi būtu arī prognozēt aptuveno iedzīvotāju skaitu, kas pie
svarīgāko nosacījumu izpildes izvēlētos dzīvot noteiktā pagastā, no tā
izrietošo pašvaldības ieguldījumu un ieguvumu samēru.
Kur dzīvot
Iespēja iegādāties mājokli, individuālu māju vai dzīvokli, iespēja
iegādāties vai nomāt zemi. Vēlme iegādāties mājokli dzīvei vasaras
sezonā. Esošo īpašumu kvalitāte. Daudzdzīvokļu mājas pagastu
teritorijās – vizuāli nepievilcīgas un energoneefektīvas. Inženiertīklu
zemā kvalitāte.
Kur strādāt
Uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespēju analīze. Resursu
pieejamība un kvalitāte. IT nodrošinājums. Attālums līdz centriem,
ģeogrāfiskās priekšrocības. Cilvēkresursi.
Kur saņemt pakalpojumus
Kāda veida pakalpojumi kādā attālumā, kvalitātē ir/ nav pieejami. Ja

nav, vai kādus no pakalpojumiem var radīt ar pašvaldības vai privātu
iniciatīvu un atbalstu.
Kā nokļūt līdz dzīves, darba vai pakalpojuma vietai
Ceļu kvalitāte, sabiedriskā transporta pieejamība.
Vietas vizuālā pievilcība un sociālā kvalitāte
Sakopta teritorija, t.sk., likvidētas degradētas teritorijas un grausti,
atpūtas un sporta iespējas, kultūras piedāvājums, iedzīvotāju
aktivitāte, NVO.
32. Dažas projektu idejas ( nav pēc svarīguma )
● Energoefektivitātes projekti daudzdzīvokļu mājām pagastos
● Pagastu novadpētniecības krātuvju telpu un aprīkojuma
sakārtošana. Piesaistīts eksperts krājumu izvērtēšanai un
eksponēšanai.
● Kaļķakmens iegūšanas un cementa ražošanas industrijas
muzejs Brocēnos,
● Vizuālās pievilcības akcents katram pagastam, piem., pils ar
ceriņu dārzu Vadakstē, baznīca ar rožu dārzu Gaiķos utt.
● Vēsturisko muižu un parku sakārtošana,
● Sienu gleznojumi par Jaņa Rozentāla darbu tēmām Saldū,
● Amatu māja, Kapelleru nams, Ekoinovāciju centrs – vienota
stratēģija, telpu izmantošana, pasākumu organizēšana,
● Garšu festivāla attīstība,
● Atvērto durvju dienas pie uzņēmējiem, amatniekiem,
mājražotājiem,
● Ja plānots attīstīt “Sātiņu skolas” teritoriju un atpūtas iespējas
“Okeānā”, tad nepieciešams veloceliņš vismaz līdz “Sātiņu
skolai”.
● Viedo ciemu attīstība.

Zelta lāpsta 2021
9. oktobris Šķēdē 40 aktīvi cilvēki no 19 Saldus novada pagastiem un 2 pilsētām
Diskusiju rezultātā izkristalizējušies izaicinājumi un priekšlikumi,
bet kopīgi zinām, ka pēc novadu apvienošanas situācija pagastos/pilsētās nedrīkst pasliktināties!
Izaicinājumi/Priekšlikumi
1. Saldus novadā nepieciešams NVO centrs, kur biedrības var saņemt atbalstu.

Reakcija uz priekšlikumu
Citāts no projekta “Koprades telpas Saldus pilsētā:
“Leader projekta ietvaros biedrības "Latvijas
Sarkanais Krusts" īpašumā esošajā ēkā Saldū,
Skrundas ielā 12 2.stāvā izveidotas koprades telpas.
Koprades telpas - brīvpieejas telpas, kuras savām
vajadzībām kā aktivitāšu, darba vai tikšanās telpas
var izmantot sabiedriskās organizācijas, neformālās
grupas, uzņēmēji, pašnodarbinātie, ikviens vietējais
iedzīvotājs savu ideju un aktivitāšu realizēšanai un
pieredzes apmaiņai. Koprades telpas - īpašs atbalsts
tām nevalstiskām organizācijām, vietējiem jaunajiem
uzņēmējiem, kuri nupat tikai grib uzsākt darbošanos,
pašnodarbinātām personām un neformālām grupām,
jebkuram interesentam, kuram šobrīd ir ierobežoti
finanšu līdzekļi savu telpu iegādei vai īrei. Koprades
telpās pieejamas 3 telpas kopīgiem pasākumiem,
nodarbībām vai apmācībām (21m2, 35m2, 11m2) un
labierīcības. Viena no telpām ir īpaši domāta maziem

bērniem.
Šāda brīvas pieejas vieta sekmē pieredzes apmaiņu,
ideju ģenerēšanu un nodošanu citiem aktīvajiem
VRG teritorijas iedzīvotājiem, viņu organizācijām,
līdz ar to veicinās dažādu aktivitāšu, darbību un
risinājumu sasaisti, papildināšanu, savstarpēju
koordināciju un ietekmi. Koprades telpās pieejams
dators, multifunkcionāla iekārta - kopētājs, printeris ,
skaneris, galdi, krēsli. Telpu izmantošana ir bez
maksas, jāsedz ir proporcionāla komunālo izmaksu
daļa, izlietotie materiāli, sanitāri epidemioloģisko
parsību nodrošināšanai izlietotie līdzekļi. Laipni
aicināti!
1. NVO māja - kā tehnisks resurss. Rīkot regulārus (1xgadā) “Biedrību gadatirgu”, kurā
biedrības “lepojas” ar savu veikumu.
2. Izveidot digitālo saziņas platformu ar iedzīvotājiem, kur iesniegt savu priekšlikumus,
idejas elektroniski. Platformā ir pieejams, piemēram ceļu karte, kur pieteikt, ka grants
ceļam nepieciešama greiderēšana, kā arī ziņot, ja kaut kas ir salauzts, sabojāts.
3. Nodokļu atlaides jaunajiem uzņēmējiem novadā - nodokļu atlaides, infrastruktūra,
telpas u.c.
4. Veikt “sabiedrisko vērtēšanu” publisko telpu (ēku rekonstrukcijai, renovācijai,
būvniecībai, lai nodrošinātu vides pieejamību. Šo funkciju deleģēt kādai biedrībai.
Svarīgi, lai neveidotos līdzīgi kā Kalpaka laukums un skulptūru kāpnes. Saldus pilsēta
nav piemērota cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar ratiem u.c.
5. Labiekārtot Helmaņa parku.
6. Atbrīvot Saldus pilsētas centru no autostāvvietām. Saldus - zaļais centrs.
7. Saldus centrā autostāvvietas par maksu.
8. Ja kaut ko dara ar infrastruktūras objektiem, domāt par to ilgtspēju, piemēram, lielais
bērnu rotaļlaukums Saldus pilsētā, kas klāts ir ar smiltīm nevis gumijotu segumu.
9. Interaktīvas ekskursijas, iedzīvinot teiku par Saldu. Saldu ēdu, saldu dzēru.

SRAB 09.11.2021. nosūtījusi Saldus novada
pašvaldībai elektroniski parakstītu vēstuli ar
problēmām un priekšlikumiem no tikšanās reizes
Šķēdē, kurus SRAB aicina iekļaut novada attīstības
dokumentos un rīcībās.

10. Grants ceļus noklāt ar otrreizējo asfaltu - Zvārdē, Striķi - Kokmuiža - Ķevele savienojums ar Auces-Ezeres ceļu.
11. Mazināt kravas automašīnu plūsmu, ierobežot pašvaldības ceļu izdangāšanu
12. Gaiķos pie jaunajām mājām apgaismojumu sakārtot
13. Gaiķos Dzirnavu ēkai dot otru elpu - nav zināms īpašnieks. Izstāžu zāle/koncertu zāle
14. Asfalts vai otrreizējais asfalts Gaiķi - Vāne (aktīva satiksme). Tuvākais ceļš uz Talsiem,
Sabili
15. Satiķu/Gaiķu estrādes stāvlaukums, tualete
16. Saglabāt Gaiķu bibliotēku.
17. Pampāļu pagastā nepieciešami soliņi, kur cilvēkiem apsēsties.
18. Brocēnu mežaparkā nepieciešams apgaismojums
19. Šķēdē nepieciešama bērnudārza grupiņa
20. Jaunlaulāto stādīto koku parks - par maksu iespējams iestādīt koku, veidojot parku.
(Blīdenes mācītājmuiža dotu zemi, līdzīga ideja izskanēja arī VADAKSTĒ
21. Izpētīt, kāpēc bērni nepaliek vietējā skolā?
22. Pagasti kā guļamrajons - pašvaldība renovē pagastā vismaz vienu daudzdzīvokļu māju
paraugam un iedvesmai un izīrē
23. Blīdenes pieredze - apstaigā katras mājas iedzīvotājus. Vietējais zemnieks nopērk
dzīvokli, izremontē - ielaiž dzīvot strādniekus. Renovēta māja iet kopsolī ar
uzņēmējdarbību.
24. Nav svarīgi vai māja ir divstāvu, vai piecstāvu - jumts un pamatne izmēros ir līdzīga.
Būtu svarīgi skatīties uz dzīvokļu skaitu mājā.
25. Pašvaldībai veikt revīziju dzīvokļos - uzrunāt īpašniekus, kuru dzīvokļi jau gadiem stāv
tukši. Atpirkt tos un māju renovēt, tādējai piesaistot vietai jaunus cilvēkus. Uz Šķēdi
ceļš asfaltēts, 20 min ar auto no Saldus pilsētas.
26. Kur paliek nauda no izsolēm?
27. Kas notiek ar kooģenerācijas stacijām šobrīd?
28. Bija vajadzīgas 10 šuvējas, atrada 6, Tas bija mēģinājums atvērt šūšanas cehu Šķēdē,
bija nepietiekoša komunikācija no pašvaldības puses.
1.

Dzelzceļa māja Pilsblīdenē

1. Saldus Sarkanajam krustā nevar nodot drēbes - uz Kuldīgu ved.

LSK Saldus komitejas izpilddirektore paskaidroja,
ka drēbes nepieņēma Covid 19 pirmajā vilnī. Šobrīd
pieņem tīras, nesaplēstas, bez traipiem lietas - tādas,
ko pats dāvātšjs labprāt valkātu un lietotu, bet tās
kļuvušas par lielu, mazu, īsu.. LSK Saldus komiteja
Skrundas ielā 12 lietas var ne tikai nodot, bet arī
atrast sev ko noderīgu gan veikaliņā, gan bez
maksas. Par veikaliņā ietirgoto naudu tiek atbalstīta
LSK Saldus komiteja un tās rīkotās aktivitātes.
Darba laiks darba dienās no 9.00 līdz 16.00.
Sestdienās no 9.00 līdz 14.00. Pirms vēlaties ko
nodot LSK Saldus komitejai, lūgums iepriekš
piezvanīt 27710759 (darba laikā)
Sākot ar 2021. gada oktobra mēnesi Brocēnos,
Skolas ielā 27 - 1 ēkas 1.stāvā paralēli Eiropas
atbalsta komplektu izdalei jebkuram iedzīvotājam ir
iespēja atnākt un paņemt sev vajadzīgo no
lietotajiem apģērbiem, apaviem (bez samaksas).
Iespējams arī jautāt sev interesējošo, kuru uz
nākamo reizi mēģinām sameklēt Saldū un atvest uz
Brocēniem.
Laiks pagaidām ceturtdienās no plkst 9.30 līdz
13.00.

1. Rosināt uzņēmējus veidot kempingus, viesu namus.
2. Palīdzēt skolā mācīt, kā naudu nopelnīt, nevis aizņemties. Jāmāca strādāt sev, ne citiem.
Laiks, finanses.

Priekšlikums nodots Saldus uzņēmēju biedrībai

25. septembris Vadakstē 40 aktīvi cilvēki no 19 Saldus novada pagastiem un 2 pilsētām
Diskusiju rezultātā izkristalizējušies izaicinājumi un priekšlikumi,
bet kopīgi zinām, ka pēc novadu apvienošanas situācija pagastos/pilsētās nedrīkst pasliktināties!

Izaicinājumi/Priekšlikumi

Reakcija uz priekšlikumu

Pasta nodaļu slēgšana Saldus novadā

Saldus rajona attīstības biedrība (SRAB)
01.10.2021. ir nosūtījusi LR Satiksmes ministrijai,
VAS Latvijas pasts un Saldus novada pašvaldībai
elektroniski parakstītu vēstuli ar lūgumu atlikt
pasta nodaļu slēgšanu vai arī nodrošināt
līdzvērtīgu risinājumu. Saņemot atbildi, tā
19.10.2021. publicēta laikrakstā ‘Saldus Zeme” un
www.srab.lv sadaļā Publikācijas un Jaunumi

1. Ceļa infrastruktūra slikta, jo ir tūrisma firmas, kas atsaka braucienus uz Jaunauci/Vadaksti
grants ceļa dēļ. Grants ceļu uzturēšana, savešana kārtībā;
2. Nav pieejami dzīvokļi; dzīvojamais fonds;
3. Pakomātu un bankomātu nepieciešamība pagastos;
4. Pasākumu trūkums k/c Blīdenē. Trūkst piedāvājums. Vēlams 3 mēnešos vismaz vienu
kvalitatīvu pasākumu (koncertu, izrādi)
5. Ielu, pagalmu apgaismojums
6. Līdzdalības budžets - finansiāls atbalsts nelieliem projektiem - lai nav jāraksta apjomīgs
projekts, piem., soliņa/ atkritumu urnas uzstādīšanai. Lai ātri un ērti var realizēt iedzīvotāju
iniciatīvas;
7. Organizēt pasākumus ne tikai pilsētās, bet arī attālākajos novada pagastos, piemēram,
izmantojot Vadakstes muižu, kas piemērota pasākumu rīkošanai;

SRAB 07.10.2021. nosūtījusi Saldus novada
pašvaldībai elektroniski parakstītu vēstuli ar
problēmām un priekšlikumiem no tikšanās reizes
Vadakstē, kurus SRAB aicina iekļaut novada
attīstības dokumentos un rīcībās.

8. Informatīvs stends ar mainīgu informāciju par aktuālo pagastu.
9. Pagastos maksimāli saglabāt bērnudārzus un vismaz sākumskolas posma izglītības iestādes.
10. Kursīšu pagastā - Dīķa labiekārtošana, estrādes labiekārtošana
11. Silta ēdiena nodrošināšana bērniem, kuriem ēdiens tiek transportēts no cita pagasta (bērni
bērnudārzos saņem aukstu ēdienu, jo ēdiens tiek transportēts nepiemērotos traukos,
nepieciešami termosi)
12. Pampāļos nepieciešams pabeigt ielu apgaismojumu; Vajadzīgs ceļa remonts no Ozolu ielas
7- līdz ielas beigām gar Dārzniekiem
13. Nepieciešams izveidot stāvlaukums Nīgrandē pie Kalnu dabas takas;
14. Rubas parka uzturēšana/labiekārtošana
15. Šķēdē trūkst kultūras telpa
16. Brocēnu ūdenstorņa atdzīvināšanas iespējas
17. Druvas kultūras dzīves uzlabošana
Blīdenes mācītājmājas jumta maiņa

Iesakām biedrībai atkārtoti rakstīt LEADER
projektu, ja vien mācītājmāja ir projekta
iesniedzēja īpašums, un ir jau sagatavots
būvprojekts. Konkursu plānots izsludināt 2021.
gada 13. decembrī.

Apmācības projektu rakstīšanā, digitālu rīku izmantošanā

SRAB ir iesniegusi Aktīvo iedzīvotāju fondā
projektu “Par aktīvām un viedām kopienām Saldus
novadā!” Novembrī gaidām pozitīvu atbildi!
SRAB iesniedza SIA SCHWENK Latvija
projektu konkursā projektu par Saldus novada
NVO stiprināšanu.
Par iespējām projektu finansējuma piesaistē
aicinājām pieteikties bezmaksas individuālajām
konsultācijām biedrībām un nodibinājumiem
2021. gada 20. oktobrī Saldū, ko oragnizēja
Kurzemes NVO centrs.

Blīdenē nepieciešams attīrīt pieminekli ar smilšu strūklu, nobruģēt taku ap pieminekļa pakāji

Sekot līdzi, kad tiks izsludināts Saldus pašvaldības
projektu fonda konkurss

Nav naktsmītņu iespējas Vadakstē
Nav kvalitatīvas naktsmītnes Saldus novadā lielākām par 20 cilvēku grupām

Ieteikums sadarboties ar p/a TIKS centru, rosināt
cilvēkus, kas gribētu un varētu piedāvāt
naktsmītnes

