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Domes sēdē tika apstiprināts Saldus novada 2015. gada budžets

C

eturtdien, 29. janvārī, notika pirmā
2015. gada Saldus novada domes sēde,
kurā skatīja vairāk nekā 70 jautājumus, arī
jautājumu par 2015. gada budžetu Saldus
novadā.
Saldus novada domes plānotie pamatbudžeta
ieņēmumi 2015. gadā ir 23 156 325 euro. Izdevumi 2015. gada pamatbudžetā plānoti 25
383 469 euro apmērā.
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks
segts no iepriekšējā gada budžeta līdzekļu atlikuma, kas satāda 2 524 641 euro.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos
EUR

Procenti

Izpildvara

3 347 127

13,19

Pašvaldības
aizņēmumu un to
procentu nomaksa

1 874 381

7,38

Sabiedriskā kārtība
un drošība

292 859

1,15

Ekonomiskā
darbība

910 194

3,59

Vides aizsardzība

97 338

0,38

Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

3 886 756

15,31

Veselība

4587

0,02

Brīvais laiks,
kultūra, sports

1 906 075

7,51

Izglītība

11 127 418

43,84

Sociālā aizsardzība

1 936 734

7,63

Kopā

25 383 469

100

ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (47.8 % uz
budžeta apstiprināšanas brīdi).
Saldus novada pašvaldība ir dotācijas
saņēmēja no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda, kas 2015. gadā veido 2.6 miljonus euro
jeb 11.3 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem.
Taču, salīdzinot ar 2014. gadu, Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija ir
samazinājusies par 13.43 %, jo ar 2015. gadu
ir palielināta minimālā alga no 320.00 uz
360.00 euro.
Saldus novada domes pamatbudžeta
ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – pašvaldības izglītības,
kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības
iestāžu, domes administrācijas finansēšanai,
novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem
izdevumiem.
Lai nodrošinātu minimālās darba algas (360.00 euro) segšanu Saldus novada pašvaldības iestādēs, aģentūrās un
struktūrvienībās, finansējums ir palielināts par
509 893 euro, kas pret kopējiem izdevumiem
veido 2.5%.

Lielākie
izdevumi
Saldus
novada
pašvaldības 2015. gada budžetā tāpat kā līdz
šim plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi ir 44 % no kopējiem
izdevumiem, ieskaitot valsts budžeta
mērķdotāciju pedagoģisko darbinieku darba
samaksai un sociālā nodokļa nomaksai.
15 % jeb 3.8 miljoni euro no kopējā budžeta
izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā
ir iekļauts atbalsts Eiropas savienības un citu
projektu līdzfinansējuma saņemšanai un to
realizācijai
Pabalstiem plānots finansējums 523 230
euro apmērā. Sociālajai sfērai 2015. gadā
kopumā ir plānoti 8.3 % no visa pamatbudžeta
izdevumiem.
Saldus novada pašvaldības saistības 2015.
gadā veido 11.01%, 2016. gadā –12.41%, bet
2017. gadā – 12.43%.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra
Rassa pēc 2015. gada budžeta pieņemšanas
pateicās visiem, kuri pie tā strādāja, un pauda gandarījumu par to, ka diskusijās, izsakot
savu viedoli un priekšlikumus, piedalījās visi
novada domes deputāti.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Sākusies pretendentu pieteikšana Saldus novada uzņēmēju gada balvai
Laura Liepiņa, p/a “Saldus TIKS centrs” direktore

L

ai izteiktu pateicību un godinātu Saldus novada uzņēmējus,
kuri, aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko attīstību, Saldus novada pašvaldība jau otro gadu
organizē konkursu “Saldus novada uzņēmēju gada balva”, kura
laikā ikviens iedzīvotājs var izvirzīt pretendentus balvas saņemšanai.
Ikviens aicināts izvirzīt, viņaprāt, piemērotākos pretendentus
nominācijās “Gada jaunais uzņēmējs”, “Gada ražotājs” un “Gada
pakalpojumu sniedzējs/ tirgotājs”. Savukārt, pašvaldības iestādes un
pagasta pārvaldes aicinātas izvirzīt savus pretendentus nominācijai
“Gada partneris”, uz e-pastu tic@saldus.lv nosūtot nominācijas pretendenta nosaukumu un pamatojumu izvirzīšanai. Pretendenti visās
KONKURSA „SALDUS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA
BALVA” ANKETA
Lai izteiktu pateicību un godinātu Saldus novada uzņēmējus, kuri,
aktīvi strādādami savā nozarē, vienlaikus sekmē novada ekonomisko
attīstību, Saldus novada pašvaldība organizē konkursu „Saldus novada uzņēmēju gada balva”.
Ikvienam iedzīvotājam tiek piedāvāta iespēja aizpildīt anketu un izvirzīt
savus pretendentus balvu saņemšanai konkrētajās nominācijās:
1. Nosauciet, Jūsuprāt, piemērotāko pretendentu nominācijai „Gada
jaunais uzņēmējs” (uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus
novadā – pilsēta vai pagasts):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Nosauciet, Jūsuprāt, piemērotāko pretendentu nominācijai
„Gada ražotājs (tai skaitā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs)”
(uzņēmuma nosaukums, darbības vieta Saldus novadā – pilsēta vai
pagasts):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Nosauciet, Jūsuprāt, piemērotāko pretendentu nominācijai „Gada
pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” (uzņēmuma nosaukums, darbības
vieta Saldus novadā – pilsēta vai pagasts):
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pieteicēja vārds, uzvārds, tālr.:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Aizpildītās anketas līdz 25. februārim iesniedzamas Saldus novada pašvaldības administratīvajās ēkās Stiķu ielā 3 (Apmeklētāju
pieņemšanas centrā) un Avotu ielā 12 (3. stāvā, 302. kabinetā), p/a
„Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, Striķu ielā
3, Saldus pilsētas bibliotēkā, Tūristu ielā 3, pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.
Paldies par atsaucību!
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nominācijās izvirzāmi līdz 2015. gada 25. februārim.
No izvirzītajiem pretendentiem vērtēšanas komisija atlasīs tos, kuri
tiks apmeklēti klātienē. Balvas ieguvēji katrā nominācijā tiks paziņoti
Uzņēmēju gada balvas svinīgajā noslēguma pasākumā 28. martā.
Pretendentus apbalvojam var pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu
mājas lapā www.saldus.lv un nosūtot to uz e-pastu tic@saldus.lv.
Pieteikuma anketas pieejamas arī Saldus novada pašvaldības
administratīvajās ēkās Stiķu ielā 3 (Apmeklētāju pieņemšanas centrā)
un Avotu ielā 12 (3. stāvā, 302. kabinetā), p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs”, Striķu ielā 3, Saldus pilsētas
bibliotēkā, Tūristu ielā 3, pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.

Sākusies pieteikšanās izstādei
“Ražots Saldū”
Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

A

rī šogad, tāpat kā iepriekšējos trīs gadus, Saldus novada pašvaldība rīko izstādi “Ražots Saldū”, kuras laikā
apmeklētājiem ir iespēja vienuviet iepazīt, nogaršot, aplūkot un
iegādāties vietējos produktus, bet uzņēmējiem – parādīt, reklamēt un
tirgot savus ražojumus un pakalpojumus.
Tāpat kā citos gados, arī šoreiz Saldus novada uzņēmēji, biedrības,
iestādes un pagastu pārvaldes ir aicinātas bez maksas piedalīties
izstādē, bet aprīkojums (galdi, stendi) ir jānodrošina pašiem.
Izstāde “Ražots Saldū” šogad norisināsies vienu dienu – 28. martā no
plkst. 9:00 līdz 15:00, un to kuplinās kultūras pasākumi, degustācijas,
atrakcijas bērniem un pieaugušajiem.
Dalībniekiem un interesentiem lūgums pieteikties līdz šī gada 20.
martam, aizpildot pieteikuma anketu (to var meklēt Saldus novada
mājas lapā www.saldus.lv), kura elektroniskā formātā nosūtāma uz
e-pasta adresi tic@saldus.lv vai personīgi iesniedzama Saldus TIKS
centrā, Striķu ielā 3. Papildu informācija, zvanot pa tālr. 63807444 vai
26848301.

STIPENDIJA “MEDUSMAIZE”
„Medusmaizes” stipendiāti iepazīt Saldus uzņēmumus
Zane Sproģe, Saldus novada p/a
“Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

F

ebruāra pirmajās dienās
Saldus novada pašvaldības
stipendijas
„Medusmaize”
ieguvēji pulcējās, lai apskatītu
Saldus uzņēmumus, tiktos ar
Saldus novada vadību un stipendijas vērtēšanas komisiju.
Dienas gaitā jaunieši tika
iepazīstināti
ar
vairākiem
uzņēmumiem – SIA „Saldus
ceļinieks”, SIA „66 North Baltic”,
SIA „Saldus medicīnas centrs”
un industriālo parku „Sandes”,
kura teritorijā atrodas desmit
uzņēmumu.
Saldus novada pašvaldība šādu
pasākumu piedāvāja pirmo reizi.
Tā mērķis bija dienas garumā
mūsu
studējošos
jauniešus,
kuri ieguvuši stipendiju „Medusmaize”,
iepazīstināt
ar
uzņēmējdarbības vidi Saldus
novadā un iespējām strādāt,
atgriežoties Saldū pēc studijām.
Lai gan uz uzņēmumu apskati
bija ieradušās četras jaunietes,
viesošanās SIA „Saldus ceļinieks”
bija aizraujoša. Tika noskaidrots,
ka uzņēmums ir atvērts jaunajiem
speciālistiem, ar piebildi, ka ir
jābūt gataviem mācīties, darbojoties praksē, un ka nepietiek ar
augstskolas akadēmisko izglītību
vien. SIA „Saldus ceļinieks”
darbinieks Kaspars Siksna stāstīja
par vērienīgajiem uzņēmuma darbiem, sasniegumiem, nākotnes

plāniem un to, cik laba ir
sajūta strādāt sava novada un
vietējiem iedzīvotājiem piederošā
uzņēmumā. Apmeklējot SIA
„Saldus ceļinieks” asfalta laboratoriju un rūpnīcu Brocēnos,
varēja uzzināt, kā top asfalts un no
kādām sastāvdaļām tas galu galā
sastāv. Bija liels prieks viesoties
vienā no vadošajiem ceļu būves
uzņēmumiem Latvijā.
Nākošais pieturas punkts bija
Islandes apģērbu rūpnieciskās
ražošanas uzņēmums SIA „66
North Baltic”. Direktore Silva Landmane pastāstīja, ka
uzņēmumam šogad apritēs 15
gadu kopš tā ienākšanas Latvijā.
Saldus bija pirmā pilsēta, kur
tika atvērta kompānijas ražotne.
Ir arī filiāles Aizputē un Kuldīgā,
taču Saldū – lielākā. Uzņēmums
ražo augstas kvalitātes ziemas
un aktīvās atpūtas apģērbu, darbinieki savu darbu dara precīzi
un godam. SIA „66 North Baltic”
telpās apģērbi top no idejas līdz
gatavai produkcijai, islandieši uzticas saldenieku darba kvalitātei.
Šo apģērbu Latvijā nav iespējams
iegādāties, tas tiek importēts
uz dažādām pasaules valstīm,
turklāt uzņēmums pagājušā gada
nogalē ir ieguvis atzinības rakstu
konkursā „Eksporta un inovācijas
balva”. Stipendiātu vidū bija arī
topošā mājturības skolotāja, tādēļ
bija interesanti uzzināt, cik daudz
moderno tehnoloģiju un roku darba nepieciešams šai nozarei.
Pēc
šūšanas
uzņēmuma
stipendiāti iepazinās ar potenciālā
darba iespējām SIA „Saldus

medicīnas
centrs”. Aprūpes
slimnīcas galvenā ārste Ingrīda
Kužniece pastāstīja, ar ko nodarbojas SIA „Saldus medicīnas
centrs”, kādus pakalpojumus
iespējams saņemt. I. Kužniece
arī skaidroja, kādēļ jaunie ārsti
pēc studijām salīdzinoši maz
atgriežas atpakaļ Saldū. To,
iespējams,
mainīs
„Medusmaize” stipendiātes – divas no
viņām studē ar medicīnu saistītās
nozarēs.

darbības procesus no paša
sākuma. Nevajag baidīties no
sākuma darīt mazāk prestižus
darbus, jo izaugsme ir atkarīga
no katra paša gribas, neatlaidības
un apķērības. Ir svarīgi rūpīgi
iepazīst procesus uzņēmumā no
pašas apakšas.
Dienas noslēgumā stipendijas
„Medusmaize”
ieguvēji
tikās ar Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu un
stipendijas vērtēšanas komisi-

Iepazīšanās ar uzņēmējdarbības
vidi noslēdzās industriālajā parkā
„Sandes”, kur uzņēmuma SIA
„Norplast” ražošanas vadītājs
Ivars Liepa parādīja, kā top stikla
šķiedras lielgabarīta izstrādājumi.
Izrādās, ka Saldū top, piemēram,
konstrukcijas
naftas
vadu
aizsardzībai, laivas, inventārs
kuģiem, zivju audzēšanas baseini
u.c.
Visos uzņēmumos uzsvēra,
ka svarīgi saprast uzņēmuma

jas pārstāvjiem – Saldus novada
pašvaldības izpilddirektoru Pēteri
Dubru, p/a „Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta
centrs” direktori Lauru Liepiņu un
SIA „Saldus ceļinieks” valdes locekli Gintu Karolu, lai pārrunātu,
kā pagājis stipendiātu studiju
laiks, kādi ir priekšlikumi, lai
uzlabotu stipendijas piešķiršanas
kārtību.
Stipendijas
„Medusmaize”
stipendiāti
atzina,
ka
šis
pasākums bijis vērtīgs un
dalībnieki guva plašāku ieskatu
par uzņēmējdarbības vidi Saldus
novadā un apstiprinājumu tam,
ka dzīve nebeidzas pie Rīgas,
arī Saldū ir konkurētspējīgi,
lieli un starptautiski uzņēmumi,
kuri labprāt savā darbinieku
vidū redzētu Saldus jauniešus –
idejām bagātus, neatlaidīgus un
apķērīgus.
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STIPENDIJA “MEDUSMAIZE”
Informatīvā stunda par
stipendiju „Medusmaize”

Zane Sproģe, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste

S

aldus 1. vidusskolā, Saldus 2. vidusskolā, Druvas
vidusskolā, Ezeres vidusskolā
un Kalnu vidusskolā 26.
janvārī notika informatīvā
stunda par Saldus novada
pašvaldības stipendiju „Medusmaize”.
Par
stipendiju
un
tās
nosacījumiem
vidusskolu
jauniešus informēja p/a „Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” direktore Laura Liepiņa un Saldus novada stipendijas „Medusmaize” pirmā
gada stipendiāti Elza Burve un
Valdis Dravnieks.
Stipendijas
„Medusmaize”
mērķis ir finansiāli atbalstīt
Saldus novada pašvaldības
jauniešus izglītības pieejamībai
ikvienā Latvijas augstskolā,
veidojot
Saldus
novada
atpazīstamību
Latvijā
un
piederības sajūtu Saldus novadam.
Līdz šim stipendija ir
piešķirta divas reizes. Pirmo
reizi to piešķīra 2013. gadā
trim jauniešiem – Elzai Burvei,
Valdim Dravniekam un Elīzai
Bulai. Otro reizi stipendiju
piešķīra 2014. gadā – Kristai
Suseklei, Evai Liepai, Žanetei
Kisļevai un Zanei Sanderei.
Stipendijai var pieteikties
ikviens vismaz vienu gadu
Saldus novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
deklarēts 12. klases vai
profesionālās vidusskolas absolvents. Stipendija „Medusmaize” tiek piešķirta pilna laika
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klātienes studentam EUR 142,mēnesī visu bakalaura studiju
laiku akreditētā augstskolā,
akreditētā studiju programmā
Latvijā.
Lai pieteiktos stipendijai,
vidējai atzīmei ir jābūt 8 un
augstāk, ir jābūt sabiedriski aktīvam. Priekšroka tiek
dota tiem jauniešiem, kuri
spēj
argumentēti
pamatot
savu motivāciju stipendijas
saņemšanai un kuriem ir īpaši
sasniegumi un/vai nopelni
valsts vai novada līmenī.
Nākamā
pieteikšanās
Saldus
novada
stipendijai
„Medusmaize”
notiks
2015. gada septembrī. Stipendiju administrē Latvijas
Universitātes Fonds.
Stipendijas
„Medusmaize”
ieguvēju domas, saņemot stipendiju:
•
„Stipendija
jaunam,
aizņemtam studentam ir labs
atbalsts un drošības sajūta.
Esmu par to ļoti pateicīga, jo
man tā nopērk laiku.” /Žanete
Kiseļeva/
• „Esmu ļoti pagodināta, ka
esmu viena no Saldus novada
pašvaldības stipendijas „Medusmaize” ieguvējām.” /Krista
Susekle/
• „Esmu priecīga par stipendiju, jo tā tiek novērtēta
mērķtiecīga
darbība
un
rezultāts.” /Eva Liepa/
• „Dzīvē man svarīgākā ir
ģimene, tāpēc arī pieteicos stipendijai, jo studenta uzturēšana
ģimenei var būt dārgs prieks,
stipendija man palīdz apmaksāt
ceļa izdevumus. Šīs stipendijas
iegūšana ir liels gods, kā arī
milzīgs atbalsts studentiem, kas
dzīvo Saldū.” /Zane Sandere/

Pirmsskolas izglītības iestādē
„Pasaciņa” pabeigti vecā korpusa
siltināšanas darbi

Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

P

ēc projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
paaugstinot pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas
energoefektivitāti” noslēguma, 30. janvārī svinīgi tika atklāta
pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vecā korpusa atjaunotā ēka.
Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis
sveica iestādes kolektīvu, mazos apmeklētājus un vēlēja, lai arī turpmāk
bērni un darbinieki ar lielu prieku dotos uz PII „Pasaciņa”, lai rastos vēl
jaunas iespējas, kā uzlabot iestādes darbu.
Iestādes vadītāja Ilzīte Bulava pateicās visiem, kuri iesaistījās un
palīdzēja realizēt projektu, kā arī pauda gandarījumu par to, ka vecais
korpuss vizuāli vairs neatšķiras no jaunās piebūves un ka ne tikai ārpuse
ir skaista, bet arī iekšā ir silti. Protams, ir plāni arī nākotnei – teritorijas
labiekārtošana un rotaļu laukumu izveide.
Pēc svinīgās lentes pārgriešanas viesus ar muzikālu priekšnesumu
iepriecināja bērnu dārza vecākie audzēkņi.
Saldus novada pašvaldība īstenojusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu Nr. KPFI-15.3/11 „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti”. Projekta īstenošanas laikā (jūlijs decembris) veikti visi energoauditā plānotie pasākumi.
Projekta mērķis bija samazināt siltumenerģijas patēriņu pirmsskolas
izglītības iestādei „Pasaciņa” Veidenbauma ielā 2A, Saldū, veicot ēkas
siltināšanu, kā rezultātā tiek samazināts oglekļa dioksīda emisiju apjoms.
Būvdarbus objektā veica SIA “AZ-Inter”, būvuzraudzību realizēja SIA
“Aksīte”, autoruzraudzību – SIA
“Belss”. Projekta vadītāja – Saldus
novada pašvaldības projektu vadītāja
Marita Melvere.

2015. gada 29. janvāra Saldus
novada domes sēde
Zane Sproģe, p/a „Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste

S

ēdes dienas kārtībā bija
skatāmi vairāk nekā 70
lēmumprojekti.
• Domes sēdē tika apstiprināts
pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” 2015. gada plāns.
• Pamatojoties uz 2014. gada 18.
decembra Saldus novada domes
sēdes lēmumu, ir izstrādāta
darba ar jaunatni īstenošanas
institucionālā sistēma. Deputāti
to atbalstīja.
•
Vairāku
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanas
tiesības Saldus pagastā un Vadakstes pagastā nodeva biedrībām
un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajiem pārstāvjiem.
• Apstiprināja vairāku Saldus
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
• Pieņēma lēmumu apstiprināt
atkārtotu izsoļu noteikumus.
•
Piešķīra
līdzfinansējumu
290,00 euro biedrības „Saldus
krievu kopiena” sabiedriskās
aktivitātes „Krievu kopienai 10
gadi” realizācijai.
• Saldus novada pašvaldība
sadarbībā ar J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeju ir
sagatavojusi un iesniegusi Valsts
kultūrkapitāla fonda kultūras
mantojuma projektu konkursam
projekta „Gida stāstījums angļu
un vācu valodās par mākslinieka
J. Rozentāla dzīvi un daiļradi
interaktīvā projekcijā” pieteikumu. Projektam nolēma piešķirt
līdzfinansējumu 175,90 euro
apmērā.
•
Nolēma
piešķirt
līdzfinansējumu 16692,00 euro
apmērā projektam „Profesionālās
mākslas pasākumu pieejamības
nodrošināšana Saldus novadā
2015./2016. gadā”.
• Lai nodrošinātu Saldus novada
pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu pedagogu sociālās garantijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.
panta pirmās daļas 2. punktu,
nolēma pieņemt noteikumus
„Par pabalstiem Saldus novada

pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogiem”.
•
Nolēma
piešķirt
līdzfinansējumu 1599,37 euro
apmērā biedrības „Bērnu Vides
skola” projektam „Bērnu vasaras nometne „Redzi, saproti,
saudzē!””.
• Biedrība „Mākslu attīstības
biedrība „Ilizanna”” kopš 2009.
gada darbojas kultūras pasākumu
organizēšanas jomā, šim mērķim
izmantojot Kapelleru nama telpas, Striķu ielā 7, Saldū. Biedrība
kultūras pasākumus organizē
regulāri un labā kvalitātē,
rīkojot mūžizglītības pasākumus
visu paaudžu un sociālo grupu
iedzīvotājiem, popularizējot Saldus novada amatiermākslinieku
un iedzīvotāju radošo veikumu.
Pasākumi
Kapelleru namā iekļauti arī tūrisma
grupu programmās, palielinot
tūristu apmeklējumu Saldū.
Tādēļ nolēma deleģēt biedrībai
„Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”” pašvaldības kultūras
funkcijas izpildi noteiktā apjomā
2015. gadā un slēgt deleģēšanas
līgumu.
• Domes sēdē nolēma ņemt
ilgtermiņa kredītu 98646,98
euro apmērā līdz 25 gadiem,
aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2016. gada martu, SIA „Saldus komunālserviss”
pamatkapitāla
palielināšanai,
lai realizētu projektu „Saldus
ūdenssaimniecības attīstības II
kārta”.
•
Apstiprināt
pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanas
mērķdotācijas
procentuālo
sadalījumu: Saldus pilsētas teritorijai – 28.6%, Saldus novada
pagastu pārvalžu teritorijai –
71.4%.
• Ar 13 balsīm par un četrām
balsīm pret tika pieņemts Saldus
novada 2015. gada budžets.
Sēdes pilns apraksts un visi
pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.
saldus.lv sadaļā „Pašvaldība” /
„Dokumenti”.

Mājražotāju aptauja Saldus un
Brocēnu novados
Sandra Fridrihsone, Saldus rajona attīstības biedrība

L

eader programmā 2016. gadā būs pieejams finansējums
pamatlīdzekļu iegādei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai,
būvniecībai vai telpu rekonstrukcijai, lai attīstītu uzņēmējdarbību,
tai skaitā vietējo produktu un mājražošanas attīstībai.
Saldus rajona attīstības biedrība (SRAB) ir izstrādājusi anketu,
lai uzzinātu mājražotāju un amatnieku pieredzi un ieceres. Aptauja
ir anonīma, bet tās kopējos rezultātus izmantosim, lai izstrādātu
mērķtiecīgu darbības plānu vietējās produkcijas ražotāju atbalstam turpmākajos gados, kā arī amatnieku un mājražotāju intereses
iestrādātu Saldus rajona vietējās attīstības stratēģijā 2014. – 2020.
gadam.
Aicinām izvēlēties vienu no variantiem, lai aizpildītu anketu:
1. Internetā, noklikšķinot uz saites: http://webanketa.com/
forms/74v3ec9k5ws68d366xjkcd8/;
2. Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv var atrast anketu –
lūgums to aizpildītu sūtīt uz e-pastu sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv;
3. Ienākt Saldus rajona attīstības biedrībā Striķu ielā 2, (2. stāvā), lai
aizpildītu anketu vai saņemtu to papīra formātā. Tālr. +37129494781;
4. Anketas papīra formā pieejamas Saldus tirgus administrācijā un
Kapelleru namā.
Ja Jums rados, draugos vai kaimiņos ir zināmi cilvēki, kuri izrādījuši
interesi par mājražošanu (piemēram, maize, kūkas, gaļas produkti,
skābi kāposti, sulas, ievārījumi) un amatniecību (piemēram, koka
izstrādājumi, pinumi, karotes, keramika, aušana, šūšana, adīšana),
vai kuri jau nodarbojas vai gatavojas nodarboties ar mājražošanu
vai amatniecību, lūgums darīt
viņiem zināmu informāciju par
anketu un mudināt to aizpildīt.

Īstenots projekts „Dabas vērtību
apzināšana Saldus dabas takā”
Ginta Ernšteina, projekta vadītāja

S

aldus Bērnu un jaunatnes centrs 2014. gada 20. augustā
noslēdza līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fonda
administrāciju par projekta „Dabas vērtību apzināšana Saldus dabas takā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks – no 20. augusta
līdz 31. decembrim.
Veiksmīgi ir īstenoti divi galvenie uzdevumi – izstrādāt vides
izglītības nodarbību ciklu par ārstniecības augiem dažādu vecumu
bērniem un izveidot ārstniecības augu stādījumu Saldus dabas takā.
Īstenojot projektu, darba vadītāja Linda Medne izstrādāja metodisko materiālu 82 nodarbībām, ko izmantot vides izglītības pulciņa
nodarbībās, kā arī 60 minūšu izglītojošu ekskursijas programmu
dažāda vecuma bērniem par ārstniecības augiem un Saldus dabas takas floru un faunu, ko Saldus Bērnu un jaunatnes centrs piedāvās gan
pirmsskolas, gan skolas vecuma bērniem, kas apmeklēs Saldu. Tirgus izpētes rezultātā ārstniecības augu stādījumu izveidi uzticēja SIA
“Gate L”, plānotie darbi tika pabeigti jau oktobra beigās. Ir iegūtas
jaunas, izglītojošas, ar vides
daudzveidības
apzināšanu
saistītas aktivitāšu iespējas,
kā arī jauns, jebkuram interesentam pieejams aktīvā
un
izglītojošā
tūrisma
piedāvājums Saldus pilsētā.
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PAGASTOS
Kursīšu pagastā

Mārtiņš Lagzdons, projekta vadītājs,
biedrības „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” valdes priekšsēdētājs, Kursīšu
bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Saskaņā ar projekta finansēšanas līgumu
Nr.125/KKP, kas noslēgts starp Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādi „Kultūras
pārvalde” un biedrību „Kursīšu attīstības
biedrība „KABata”, tika realizēts projekts
„Kurzemes literārās lappuses”.
Projekta kopējais finansējums, kurš piešķirts
no VKKF Kurzemes kultūras programmas, ir
EUR 400.00.
Projekta mērķis bija, organizējot tikšanās
reizes ar grāmatu autoriem, dažādot kultūrvidi
un norises pagastā, tā veicinot sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem.
Projekta laikā notikušajā pasākumu ciklā
„Portrets tuvplānā” pagasta bibliotēkā un
pamatskolā tika organizētas piecas tikšanās
ar literātiem: ar Sandru Vensko, Maiju Laukmani, Ēriku Kūli, Ināru Šteinbergu un Daci
Priedi. Autori pārstāvēja dažādus Kurzemes
novadus un pilsētas.
Pavisam kopā tika organizētas piecas
literārās un materiālu izstādes, kas tapušas
sadarbībā ar Saldus pilsētas bibliotēku un
kaimiņu pagastu bibliotēkām. Izstādēs skolā
un pagasta bibliotēkā tika izvietotas grāmatas
un raksti no periodikas. Izstādes izraisīja patiesu interesi no lietotāju puses. Bildes no
pasākumiem pieejamas www.draugiem.lv/
Kursisu.biblioteka/gallery/.
Par projektu un tā aktivitātēm varēja
lasīt afišās, laikrakstā „Saldus Zeme”,
informatīvajos izdevumos „Saldus Novada
Vēstis”, „Kursīšnieks”, interneta vietnēs
www.kursisi.lv, www.saldus.lv, www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, www.biblioteka.lv.
Pasākumos kopumā ir piedalījušies vairāk
nekā 100 lieli un mazi Kursīšu pagasta
iedzīvotāji, kā arī viesi no kaimiņu pagastiem.
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27. janvāra rīta pusē bibliotēkā pulcējās
bērnudārza bērni un audzinātājas, lai
piedalītos nodarbībā, kas veltīta rakstnieces
Annas Sakses 110 gadu jubilejai. Bibliotēkas
vadītājs bērnus iepazīstināja ar rakstnieci un
tās darbiem, īpaši tika akcentētas pasakas par
ziediem. Bērniem bija iespēja noklausīties pasakas „Pienenīte” ierakstu.
29. janvāra vakarā bibliotēkā pulcējās
interesenti, kuri vēlējās ceļot neklātienē.
Pasākuma cikla „Ceļojuma piezīmes” ietvaros kopā ar Viesturu Upenieku pabijām
Lielbritānijā. Viesojāmies Stounhendžā,
iepazinām Londonu un tās ievērojamākās
vietas, uzzinājām par Londonas taueru
un panorāmas ratu, iepazinām lauku un
mazpilsētu burvību. Bibliotēkas vadītājs
bija sagatavojis prezentāciju par bibliotēkā
pieejamajiem literatūras darbiem angļu
valodā, populārākajiem autoriem un daiļdarbu
tēmām pieaugušajiem un bērniem. Bibliotēkā
pieejami vairāk nekā 800 angļu autoru darbi.
Visu janvāri bibliotēkā bija apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
„Latvijas kultūras kanons portālā „Zudusī
Latvija””. Tā veidota, izmantojot Latvijas
Nacionālās digitālās bibliotēkas „Letonica”
projekta „Zudusī Latvija” saturā iekļautās
vēsturiskās fotogrāfijas. 25 izstādes planšetēs
Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi,
kultūrvēsturiskā ainava un sabiedrības
ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve atainota šādos tematos: Sakrālās celtnes, Pilis
un muižas, Latviešu mājvietas, Darbs un tā
darītāji, Satiksme un infrastruktūra, Latvijas
dabas objekti, Pieminekļi Pirmajā pasaules
karā un Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem,
Dziesmu svētki. Izstādes autores ir projekta
„Zudusī Latvija” vadītāja Ginta Zalcmane un
māksliniece Ilze Ramane. Latvijas kultūras
kanons ir veidots kā izcilāko un ievērojamāko
mākslas darbu un kultūras vērtību kopums,
kas palīdz veidot kultūras pieredzi un nostiprina piederības izjūtu Latvijai.
Sandra Kilevica,
bibliotekāre

Kursīšu

pamatskolas

Lai
vairotu
lasītprieku,
bērniem
nepieciešamas interesantas grāmatas, kuras viņi varētu lasīt un ieteikt cits citam. Būt
labam lasītājam nozīmē iegūt dzīvē daudz
priekšrocību – intelektuālu, emocionālu un
morālu. Mūsu skolas bērniem jau astoto
gadu pēc kārtas Kursīšu pagasta bibliotēka –
informācijas centrs un Kursīšu pamatskolas
bibliotēka piedāvāja šo iespēju – piedalīties
lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu
žūrija 2014”, izlasīt jaunākās grāmatas,
dalīties iespaidos par izlasīto un dot tām savu
vērtējumu. Šogad „Bērnu žūrija” piedāvāja
jautrus blēņu un piedzīvojumu stāstus
sākumskolas vecuma bērniem un aizraujošus
romānus pamatskolēniem. Tāpēc arī šogad

Bērnu žūrijas eksperti bija pieteikušies kuplā
skaitā, un savu uzdevumu paveica 36 lasītāji.
Lai konkursam būtu arī neliels sacensību
gars, katrs žūrijas dalībnieks skolas bibliotēkā
veidoja savu „Bērnu žūrijas lietussargu”.
Ar nepacietību tika gaidīts Bērnu žūrijas
noslēguma pasākums skolas bibliotēkā 22.
janvārī, lai kopīgi uzzinātu izlasīto grāmatu
vērtējumus, atcerētos pašu interesantāko šī
gada grāmatās. Čaklajiem lasītājiem bija
sarūpētas nelielas balviņas un pateicības. Pateicamies par atbalstu pasākuma organizēšanā
latviešu valodas skolotājai Sanitai Vītolai,
BIC vadītājam Mārtiņam Lagzdonim un,
protams, paldies visiem lasīšanas ekspertiem
un viņu atbalstītājiem.
Nīgrandes pagastā

Ligita Ķiene, Kalnu kultūras
nama direktore
6. janvārī Nīgrandes pagasta seniori jauno gadu
iesāka ar atpūtas pēcpusdienu
Zvaigžņu dienā, lai pie tējas tases pārrunātu
iepriekšējā gada notikumus un lai lustīgi
sagaidītu jauno kazas gadu. Bija interesantas
un atraktīvas atrakcijas. Dalībnieki izlocīja
kājas lustīgos dančos un prātus atjautīgos uzdevumos. Protams, neiztika bez savstarpējas
apdāvināšanas, bet, lai saņemtu dāvanu,
vajadzēja izpausts savus talantus- dziedot, dejojot vai skaitot dzejoļus.
Vadakstes pagastā
Ieva Ģērmane, Vadakstes pagasta sporta
darba organizatore
3. janvārī Nīgrandes pagasta Kalnu ciemā
starppagstu sporta spēļu “Dienvidi” ietvaros
notika sacensībās šaušanā ar pneimatisko ieroci. Vadakstes pagasta vīriešu komanda izcīnīja
pirmo, bet sieviešu komanda – otro vietu.
17. janvārī Nīgrandē notika sacensības
volejbolā vīriešiem, kurā Vadakstes komanda
izcīnīja otro vietu, bet 24. janvārī Vadakstē
norisinājās sacensības volejbolā sievietēm,
tajās komanda ieguva trešo vietu.

PAGASTOS
Aina Statkus, Vadakstes
bibliotēkas vadītāja

Tūrisma uzņēmēju tikšanās „Juku dzirnavās”

pagasta

15. janvārī Vadakstes pagasta bibliotēkā
notika bibliotekārā stunda pirmsskolas
vecauma bērniem „Kā kaķis un pele
māju valdīja”. Bērni tika sadalīti divās
grupās, viena grupa bija peles, otra –
kaķi. Bibliotekārās stundas mērķis ir
bērniem iemācīt uzmanīgi klausīties un
būt atraktīviem.
Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, Zaņas
pagasta kultūras darba organizatore
Katru otro svētdienu joprojām notiek
radošās nodarbības kopā ar Agritu Rimkus, kuras vadībā ir uzadītas zeķes uz
divām adāmadatām, notamborētas platmales un apgūta interesantā “entrelac”
(savītā adījuma) tehnika.
Esam gandarīti, ka zumbas un radošās
nodarbības apmeklē gan vietējie
iedzīvotāji, gan iedzīvotāji no kaimiņu
pagastiem. Vēlam pacietību februārī pabeigt “entrelac” tehnikā iesāktos darbus
un apgūt čunčošanas prasmes.
Arī janvārī turpinājām decembrī
iesāktās radošās nodarbības ģipša sejas
masku veidošanā Ilmas Kamkovskas
vadībā.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras
darba organizatore
Atpūtas
vakars
Zvārdes
amatierkolektīviem
noritēja
jautrā
gaisotnē. Kultūras nama vadītāja līdz
pašam pasākuma sākšanās brīdim bija
turējusi noslēpumā, kas īsti notiks šajā
vakarā. Ballītes tēma tika kopīgi pirms
tam nolemta – čigāni. Sieviešu vokālajā
ansamblī, kā arī amatierteātrī darbojās
tikai sievietes un meitenes. Dāmas lika
lietā savu iztēli un krāšņi sapucēja arī savus kungus. Apģērbā dominēja sarkanā
un melnā krāsa un, protams, daudz un
krāšņu lakatu un kreļļu. Visspilgtākie vakara čigāni bija Sigita Bērzniece un viņas
tētis Jānis Rubulis.
Vakara pārsteigums bija čigānu pāris,
saldeniece Evita Rendakova un viņas
brālis Andris, kuri visu vakaru uzturēja
jautrību, izklaidēja viesus, vadīja
spēles, tirgojās un ar savu čigānu humoru lika visiem no sirds izsmieties.
Paēduši, padzēruši, spēlēs izsmējušies un
izvingrojušies čigāni lustējās gan straujos, gan rāmos deju ritmos.

Una Andersone, Saldus
novada p/a „Saldus tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta
centrs”
tūrisma
speciāliste
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anvārī notika pirmā
tūrisma
uzņēmēju
tikšanās
šajā
gadā.
Tūrisma nozarē strādājošie
sapulcējās, lai pārrunātu nozares aktualitātes un dalītos
jaunumos, iecerēs un plānos.
Tikšanās šoreiz notika
Šķēdes pagasta
atpūtas
kompleksā „Juku dzirnavas”.

Šī vieta netika izraudzīta
nejauši – pirmkārt, atpūtas
komplekss atrodas diezgan
tālu no novada centra un
vairāki nozarē strādājošie šeit
nebija bijuši. Otrkārt, „Juku
dzirnavās” ir jauns tūrisma
piedāvājums
–
novadā
pagaidām vienīgais briežu
dārzs, kur iespējams aplūkot
un arī ar kādu kārumu pacienāt
staltbriežus un dambriežus.
Viesus uzņēma administratore Dagnija Ozoliņa un
izrādīja tūrisma uzņēmējiem
atpūtas kompleksā ietilpstošās
ēkas – viesu namu, pirti,
kempinga mājiņas, kā arī
piedāvāja ciemiņiem iespēju
pabarot briežu dārzā mītošos
briežus.
Pēc atpūtas kompleksa apskates visi pulcējās mednieku
namiņā. Tikšanās sākumā
Saldus TIKS centra direktore
Laura Liepiņa iepazīstināja
ar klātesošajiem jaunajiem
tūrisma uzņēmējiem – stacijas „Airīte” īpašnieku Pēteri
Stumburu un lauku sētas
„Puteņi” saimniekiem Rasmu un Māri Baložiem, pēc
tam pastāstīja par jaunajiem
tūrisma objektiem Saldus
novadā – seno spēkratu kolekciju Zvārdes pagastā, Lutriņu
trušu audzētājiem, lauku

sētām „Dzilnas” un „Puteņi”,
Ezeres muitas namu, staciju
„Airīte”, O. Kalpaka muzeja
jauno piedāvājumu, lavandu
audzētavu „Lillas Lavender”, Kalnu dabas taku un
mājas saldējuma degustācijas
piedāvājumu „Brekšos”.
Klātesošie tika iepazīstināti
ar Saldus TIKS centra apkopotajiem statistikas datiem par 2014. gadu, ar šim
gadam ieplānotajiem darbiem, tostarp jaunu norāžu
uzstādīšanu pilsētā un novadā,
stendu atjaunošanu, kā arī
plānotajiem nozīmīgākajiem
pasākumiem – izstādi „Ražots
Saldū”, novada svētkiem, Saldumu svētkiem u.c. L. Liepiņa
sniedza tūrisma uzņēmējiem
informāciju arī par dažādu
projektu fondu piedāvātajām
iespējām saņemt finansējumu
projektiem tūrisma jomā.
Saldus TIKS centra direktore uzaicināja tūrisma
uzņēmējus izteikt viedokli
un ierosinājumus attiecībā
uz Saldumu svētku norisi. Visvairāk ideju bija
biteniekam Jānim Vainovskim. Viņš ierosināja, ka
vajadzētu uzaicināt arī saldumu ražotājus no citām Latvijas vietām un pat sadraudzības
pilsētām
ārvalstīs.
L.
Liepiņa apstiprināja, ka šāds
uzaicinājums
sadraudzības
pilsētām ir nosūtīts, un izteica cerību, ka tās izrādīs
atsaucību. Tika spriests par to,
kā labāk un radošāk organizēt
saldumu degustācijas, kā
arī par to, kādas radošas un
sportiskas aktivitātes būtu

vajadzīgas dažādām mērķa
grupām. Diskusijas raisījās
par to, vai atjaunot kādreizējo
tradicionālo Saldumu svētku
aktivitāti – peldošo objektu
parādi. Tūrisma uzņēmēji
tika aicināti piedalīties Saldumu svētkos, prezentējot
savu tūrisma piedāvājumu.
Vairāki jau izteikuši gatavību
iesaistīties, bet pārējie tika
lūgti padomāt par dalību
Saldumu
svētkos,
kas
norisināsies Kalnsētas parkā
š. g. 4. jūlijā.
Tā kā šī bija pirmā tūrisma
uzņēmēju tikšanās reize kopš
iepriekšējā gada tūrisma
sezonas noslēguma,
L.
Liepiņa sveica bitenieku
Jāni Vainovski ar iegūto
Lielā Jēkaba balvu „Par
dižo ieguldījumu Kurzemes
tūrisma attīstībā 2014”.
Tikšanās
noslēgumā
sanākušie dalījās ar notikumiem un jaunumiem, arī šī gada
plāniem un iecerēm. Pēteris
Stumburs pastāstīja par stacijas „Airīte” atjaunošanas
darbiem un plāniem attiecībā
uz
atjaunoto
staciju,
savukārt „Puteņu” saimnieki iepazīstināja ar tūrisma
piedāvājumu savā lauku sētā.
Kā ierasts, tūrisma uzņēmēju
tikšanās noritēja sirsnīgā un
omulīgā gaisotnē. Saldus
TIKS centrs regulāri organizē
šādas tikšanās reizes, lai
informētu tūrisma uzņēmējus
par aktualitātēm, sniegtu
iespēju dalīties pieredzē un
uzzinātu uzņēmēju viedokli
par situāciju nozarē.
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TŪRISMS

Saldus TIKS centrs izstādē “Balttour 2015” popularizē Saldus novadu

Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

N

o 6. līdz 8. februārim Rīgā, izstāžu centrā Ķīpsalā, notika 22.
starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus „Balttour 2015”.
Kā ik gadu, tajā piedalījās Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centra (Saldus TIKS centrs) darbinieces, kuras iepazīstināja ar
tūrisma un atpūtas iespējām Saldus novadā, interesentiem pastāstīja par
jaunajiem tūrisma piedāvājumiem, kā arī izmantoja iespēju plašāku auditoriju informēt par lielākajiem pasākumiem Saldus novadā – izstādi

“Ražots Saldū”, Saldus novada svētkiem, Saldumu svētkiem u.c.
Lai piesaistītu izstādes apmeklētāju uzmanību, TIKS centra darbinieces bija sagatavojušas īpašu braucamrīku – melni oranžā krāsā
apgleznotu velosipēdu, ar kura palīdzību tika reklamēti Saldumu svētki
4. jūlijā. Tika sagatavotas arī Saldus pārtikas kombināta konfektes
“Gotiņa” ar Saldumu svētku nosaukumu un datumu; ar tām tika cienāti
izstādes apmeklētāji.
Tāpat izstādē savus ražojumus un pakalpojumus prezentēja bišu dravas “Kāres” saimnieks Jānis Vainovskis, Saldus pārtikas kombināts,
“Pampāļu” keramiķes, podnieks Artis Kleinbergs ar kolēģi un keramiķis
Valdis Jaunskungs.

Turpinās aktivitātes projektā „ Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”
Eva
Jēkobsone,
vadītāja asistente

S

projekta

aldus novada pašvaldības
aģentūra
“Sociālais
dienests” kļuvis par partneri
projektā „Inovatīvs pakalpojums
- ģimenes asistents”, ko realizē
biedrība “Māmiņu klubs „Pogas””.
Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā
pakalpojuma veidu „Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas
novadā un Kuldīgas novada
Kabiles pagastā dzīvojošām
ģimenēm ar bērniem, kurās
nenotiek
pilnvērtīga
bērnu
socializēšanās un tā vērtējama kā
disfunkcionāla ar zemu sociālo
prasmju līmeni.
Projektā ir divas mērķa grupas:
Pirmā mērķa grupa ir 37
brīvprātīgie, kas ir gatavi apgūt
pamatzināšanas un kļūt par
ģimenes asistentiem.
Projektā paredzēts iekļaut 29
brīvprātīgos no Saldus novada,
sešus – no Skrundas novada un
divus – no Kuldīgas novada Kabiles.
Otra mērķa grupa ir 67 ģimenes,
kurās aug 151 bērns no Saldus
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novada, Skrundas novada un Kabiles.
Projekta īstenošanas vietas ir11
pagasti Saldus novadā, kā arī Skrunda un Kabile.
Projektā paredzētās aktivitātes:
• Pētījums „Par sociālā riska
ģimeņu un asistentu sadarbības
formām, iespējām un vajadzībām
vietējās kopienas dzīves kvalitātes
uzlabošanai”;
• programmas “Ģimeņu asistents” apmācības izstrāde;
• asistentu atlase un iesaistīšana
apmācībās;
• ģimeņu asistentu apmācība;
• ģimeņu asistentu brīvprātīgo
darbs;
• dienas nometnes;
• konsultācijas – semināri
ģimeņu asistentiem;
• individuālās konsultācijas
ģimeņu asistentiem;
• projekta administrēšana;
• publicitātes pasākumi.
Projekta sākuma posmā viena
no galvenajām aktivitāte bija
dienas nometnes, kurās piedalījās
asistenti kopā ar ģimenēm. Dienas
nometņu mērķis bija uzlabot asistentu attiecības ar ģimenēm, iegūt
jaunas zināšanas. Bija daudz
radošo darbnīcu, sporta nodarbību

un personību izzinošu nodarbību.
Projektā tika paredzēts, ka,
izņemot pirmo nodarbību, kad
galds jau bija uzklāts, pārējās
četras dienas to vajadzēja darīt
dalībniekiem. Tika gatavoti salāti,
ceptas picas, pīrāgi un pat kūkas.
Nometnes notika gan Saldus un
Skrundas pilsētās, gan arī pagastos – Novadniekos, Ezerē,
Rubā, Vadakstē, Šķēdē, Lutriņos,
Jaunmuižā un Nīkrācē. Pavisam
piedalījās 202 dalībnieku.
Dienas nometnēs kopā ar
sociālajiem darbiniekiem tika
sniegts atbalsts ģimenēm, risinot sociālos jautājumus, attīstot

ģimeņu
pašapkalpošanās
iemaņas, mācot plānot budžetu
un risinot saimnieciska rakstura
jautājumus.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Projekts ilgs no 2013. gada novembra līdz 2015. gada oktobrim.
Projekta kopējais finansējums
ir 54 701,55 EUR, programmas
finansējums – 49 231,39 EUR,
līdzfinansējumu nodrošina Saldus
un Skrundas novada pašvaldības.
Projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/
MEC/033/021.

Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam
rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
/Dz.Rinkule-Zemzare/
Lai priecīgs prāts, gaišas domas
un stipra veselība!
Sirsnīgi sveicam jubilārus!
Saldus novada dome
Ezeres pagastā
Maiga Grīnhofa – 85
Aija Ozola – 85
Paulīna Pilicka – 85
Marta Gulbe – 97
Apvienotajā Jaunauces
Rubas pagastā
Zaiga Dvarišķe – 55
Mārīte Arāja – 65
Ilga Skudra – 60
Aigars Vīksne – 60
Uldis Ošenieks – 65
Ausma Vīksne – 70
Apolonija Davidauska – 75

un

Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Ainars Cāzers – 50
Indrita Ērgle – 50
Ilona Janmane – 50
Rita Vernava – 50
Aina Bondareva – 55
Ainars Ziediņš – 55
Mārīte Jēkabsone – 60
Jelizaveta Vlasova – 60
Agris Kleins – 65
Henrihs Kuldo – 75
Līna Brūvere – 85
Biruta Šteinberga-Bērziņa – 91

Inese Andersone – 70
Dzintra Anita Baha – 70
Arvīds Cielava – 90
Kursīšu pagastā
Daiga Lastovska – 50
Irina Pūre – 50
Romualds Laurinavičs – 65
Velta Rītiņa – 90
Lutriņu pagastā
Edgars Čīčis – 65
Ināra Munkevica – 65
Vēra Briede – 70
Ņina Kislina – 70
Imants Poļikovs – 75
Austra Sīpolniece – 75
Dzidra Bajāre – 80
Nīgrandes pagastā
Ainārs Rozentāls – 50
Agris Blūms – 55
Gaļina Butkus – 55
Rainis Karols – 60
Ināra Silniece – 60
Benita Statkus – 60
Romans Stulpins – 60
Lilita Samata – 75
Skaidrīte Kate Žagata – 75
Novadnieku pagastā
Sarmīte Aluta – 55
Ligita Melbārde – 55
Inta Peleģe – 60
Indra Ovčare – 60
Austra Kostina – 65
Andrejs Krūmkalns – 70
Egons Vedzis – 70
Dzidra Vēgnere – 75
Stasis Rimkus – 75
Aina Holšteine – 75
Aina Kreita – 75
Pampāļu pagastā
Viktors Butkus – 50
Ārija Meļķe – 50
Inga Pastare – 50
Sigits Rusis – 50
Velta Jansone – 60

Astrīda Johansone – 60
Armanda Valnere – 70
Saldus pagastā
Viktors Fridrihsons – 50
Imants Beinarovičs – 55
Astra Borisēviča – 55
Andris Alksnis – 60
Vija Vilcāne – 60
Dana Alhimoviča – 65
Ādolfs Obrucks – 65
Jānis Joržaks – 70
Viktor Polyakov – 70
Vladimirs Utbards – 70
Aleksandrs Jansons – 75
Rasma Šteina – 75
Līvija Cīrule – 80
Ērika Kronentāle – 80
Nikolajs Pugolovkins – 80
Vadakstes pagastā
Natālija Mažule – 50
Elena Cine – 60
Mārīte Rozenberga – 70
Māra Dombrovska – 70
Rasa Ludane – 70
Eduards Pukstis – 75
Zaņas pagastā
Vida Goste – 50
Stefanija Komarņicka – 60
Romana Biseniece – 60
Rūta Kranciņa – 65
Imants Veinbergs – 75
Zirņu pagastā
Augustins Mikuļskis – 70
Ēriks Levics – 70
Andris Asbergs – 75
Uldis Strazds – 75
Ernests Zīlmanis - 75
Oļģerts Štrauss – 80
Zvārdes pagastā
Anita Moroza – 50
Saldus pilsētā
Guntis Ābols – 70
Mirdza Cālīte – 70

Valda Dombrovska – 70
Aivars Jēkabsons – 70
Vilnis Jonass – 70
Juris Lasmanis – 70
Silvija Ozoliņa – 70
Voldemārs Pavlovskis – 70
Biruta Rozenkopfa – 70
Vladimirs Vomjalkins – 70
Vija Jansone – 75
Ilmārs Jēkabsons – 75
Lonija Mieze – 75
Astra Petrusa – 75
Skaidrīte Rutmane – 75
Jevgenijs Tarasovs – 75
Gunārs Treinis – 75
Jons Vainors – 75
Milda Vatvare – 75
Voldemārs Zīverts – 75
Līga Laure – 80
Laimonis Ozols – 80
Gothards Rozentāls – 80
Inta Tomkalne – 80
Nikolajs Vorobjovs – 80
Genovefa Rozentāle – 85
Lidija Šēfere – 85
Berta Pole – 90
Marija Zeltābola – 90
Velta Karlovska – 91
Amālija Uļjāne – 91
Arturs Zavickis – 92
Velta Jērāne – 94
Zenta Šenberga – 95
Jānis Iršiņš – 97
Adams Smiļģis – 100
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti Saldus
novada informatīvajā izdevumā
„Saldus Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 25. datumam zvaniet
pa tel. 63807444 un izsakiet savas vēlmes.

Programmā „Samsung Skola nākotnei” iekļuvušas Druvas vidusskola un
Saldus pamatskola

Starp desmit valsts skolām, izturot milzīgu konkurenci, „Samsung
Skola nākotnei” apmācību programmā „Skolotājs 3.0” iekļuvušas divas Saldus novada skolas – Druvas vidusskola un Saldus pamatskola.
No 117 komandām divās atlases kārtās tika izvēlētas desmit skolas,
kas “Samsung Skola nākotnei” žūrijas vērtējumā bija sagatavojušas
pārliecinošākos un mērķtiecīgākos pieteikumus, precīzi definējot, kā
uzlabt mācību kvalitāti skolā un skolēnu sasniegumus ar programmā
apgūtajām prasmēm un zināšanām.
Izvēlētās desmit skolu komandas piecu mēnešu laikā augstākā
līmeņa pasniedzēju un mentoru vadībā apgūs digitālās tehnoloģijas,
pārmaiņu vadību, līdera iemaņas un prezentācijas prasmes. Katrai komandai būs jāizstrādā pārmaiņu projekta plāns savai skolai, izvirzot
konkrētus mērķus tālākajiem trīs gadiem. Komanda, kuras projekts
saņems visaugstāko žūrijas vērtējumu, iegūs galveno balvu – 10 000
euro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām savai skolai.

Programmā iekļuvušas: Aknīstes vidusskola; Ādažu vidusskola;
Druvas vidusskola; Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola; Liepājas
Raiņa 6. vidusskola; Pelču speciālā internātpamatskola; Pļaviņu novada ģimnāzija; Rīgas Pļavnieku pamatskola; Saldus pamatskola;
Viļānu pamatskola.
Skolu pieteikumus vērtēja „Samsung Skola nākotnei” padomnieku grupas vadītājs un Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis
Auziņš, pieredzējusi uzņēmumu vadītāja, bankas “Citadele” padomes locekle Baiba Rubesa, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikuma metodiķe dr. Anita Zaļaiskalne, vecāku apvienības “Visi”
Rīgas nodaļas koordinatore Aira Rika, UNESCO Latvijas Nacionālās
komitejas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, Rīgas Ekonomikas augstskolas pasniedzējs un TechHub Rīga līdzdibinātājs Viesturs Sosārs un
“Iespējamās misijas” valdes locekle Ph.d. Zane Oliņa. Vēlēsim radošu
garu un veiksmi savām skolām!
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PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

2.12. – 10.05.

Dokumentāla izstāde “II Pasaules karš Kurzemē”.

Visu izstādes laiku

Lekcija „II Pasaules karš Kurzemē” skolu audzēkņiem un
interesentiem. Pieteikties pa tālr. 27881091.

23.01. – 1.03.

Starptautiska mākslas izstāde „Īstenība, Labestība, Pacietība
mākslā”.

Visu izstādes laiku

Izstādes organizatoru īpašs piedāvājums skolēniem.
Pirms izstādes apskates piedāvājam spēles veidā
iepazīties ar jautājumiem, kas varētu raisīt pārdomas,
vai vingrinājumiem, kas dotu kādu labu mācību. Iepriekš
jāpiesakās pa tālr.22837312.

12.02. plkst. 17.00

Jauno mūziķu un dzejnieku vakars

18.02. plkst. 10.00

Seminārs skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un konsultantiem Striķu pamatskolā (Izbraukšana plkst. 9.30 no Avotu
ielas, pieteikšanās līdz 11.02. rudite.muraseva@saldus.lv)

20.02. plkst. 15.00

Mentoru programmas atklāšanas pasākums

20.02. plkst. 19.00

Karnevāls (organizē Brīvprātīgie jaunieši)

SALDUS PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS SPORTA ZĀLĒ
21.02. plkst. 16:00

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
12.01. – 13.02.

Fotoizstāde "Lats latā". Fotoizstādi veido 24 fotogrāfijas,
kur katru no tām autori veltījuši īpašās apgrozības latiem.
Katram izlaistajam latam Latvijas dabā un vidē piemeklēts
atbilstošs kadrs.

12.01. – 28.02.

Ceļojoša izstāde "Pāvilosta fotogrāfijās". Saldus pilsētas
bibliotēkā no 12. janvāra līdz 28. februārim skatāma
Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra organizētā
fotokonkursa "Pāvilostas novads" labāko darbu izstāde.
Kolekcija veidota kā dāvana pilsētas 135 gadu jubilejā.
Tajā skatāmi dažādu autoru darbi, kas tapuši vairāku gadu
garumā.

16.02. – 07.03.

Bērnu un jauniešu deju kolektīvu koncerts „Ceļā uz
deju svētkiem”. Koncertā piedalīsies Bauskas BJC deju
kolektīvs „Mēmelīte”, Ventspils kultūras centra deju
kolektīvs „Liedags”, Kuldīgas kultūras centra TAD „Venta”
studija, Blīdenes kultūras nama jauniešu un 5.-9. kl. deju
kolektīvi, Lutriņu jauniešu deju kolektīvs „Vilks”, Saldus Profesionālās vsk. deju kolektīvs „Rota”, Saldus BJC
deju kolektīvs „Meduslāse” un Saldus kultūras centra TAD
„Kursa” un “Kursa” studija. Ieeja bez maksas

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
13.02. plkst. 18:00

Harija Baša trio un Aminatas Savadogo džeza mūzikas
koncerts. Jaunajā koncertprogrammā džeza klavieru trio
un dziedātājas Aminatas Savadogo izpildījumā skanēs
populāras džeza un R&B melodijas. Biļetes var iegādāties
www.bilesuparadize.lv un Saldus TIKS centra kasē, Striķu
ielā 3. Biļešu cena - EUR 7

Saldus fotokluba „EsDaru” dalībnieka Laura Rinmaņa
personālizstāde „Baznīcas”.

2.02. – 27.03.

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde

16.02. – 16.05.

Novadpētniecības izstāde „Jēkabam Janševskim – 150”.

6.02. – 27.03.

17.02. plkst. 14:00

„Mums vienas asinis – Tev un Man” – tikšanās ar rakstnieci
Daci Priedi.

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde

24.02. plkst. 13:00

„Bērnu žūrijas – 2014” noslēguma pasākums.

27. un 28.02.

Jauno grāmatu dienas bibliotēkā.

KAPELLERU NAMĀ
3.02. – 15.02.

Žurnāla “Četras sezonas” projekta “Mūsu mantojums”
izstāde par kulināro mantojumu.

13.02. plkst. 19.00

Latvju danči kopā ar kapelu “Strops”.

Pirmdienās

Plkst. 18.00 aerobika; plkst.19.00 kapellas „Strops” tikšanās

Otrdienās

Plkst. 18.00 joga

Trešdienās

Plkst. 11:00 Knēveļu skoliņa; plkst. 18.00 folkoras kopas
„Medainis” tikšanās

Ceturtdienās

Plkst. 18.00 dāmu vakarēšana (dažādu rokdarbu apgūšana) ;
Plkst. 18.00 aerobika;
Plkst. 19.00 joga.

28.02. plkst. 20:00

Dokumentāla filma „Freimis. Mārtiņš Freimanis”. Filma
ir kā Mārtiņa daiļrades apkopojums un atspoguļojums, kā
arī piemiņa pāragri mūžībā aizgājušajam komponistam,
dzejniekam, dziedātājam un aktierim, dzīvnieku draugam,
bērnu un jauno mūziķu atbalstītājam. Biļetes cena: 2,00
EUR.

Latvijas amatierteātru „Gada izrāde 2014” Kurzemes
reģiona skate. Saldus tautas teātra izrāde pēc Māra Svīres
lugas „Piektā labierīcība” motīviem. Ieeja bez maksas.

14.02.

Meteņu tirgus

28.02.

Puteņu tirgus

22.02. plkst. 16:00

Animācijas filma „Brīnumainā Oza zeme”. Biļetes cena:
1,00 EUR

24.02. plkst. 11:00

24.02. plkst. 10:00

Izrāde bērniem "Jautrās astes". Lomās - Aīda Ozoliņa, Jānis
Kirmuška, Laila Kirmuška. Režisore un stāsta autore Laila
Kirmuška. Izrādes garums: 50 minūtes. Biļešu cenas: 3,00
un 4,00 EUR. Biļetes iespējams rezervēt, zvanot pa tel.
27845842.

Atceres pasākums Saldus nacionālo partizānu un viņu
atbalstītāju piemiņai.
Pasākuma programma:
Plkst 11:00 Atcere iesāksies ar piemiņas svētbrīdi Saldus Sv.
Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā;
Plkst 12:00 Filma “Segvārds Vientulis” (režisors Normunds
Pucis). Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā;
Plkst 13:30 svinīgs gājiens uz piemiņas vietu Striķu ielas un
Lauku ielas krustojumā;
Plkst 14:00 ziedu nolikšana pie pieminekļa, uzrunas;
Plkst 15:00 atmiņu stāsti, draudzīgs mielasts Sv. Pētera un
Pāvila Romas katoļu baznīcas pagrabstāvā.

AVOTU IELĀ 12, LIELAJĀ ZĀLĒ
18.02. plkst. 19:00

Saldus novada un apkārtnes koru kopmēģinājumi

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē
15.02. plkst. 17:00

Izrāde "Mēs un mūsu sieva". Lomās: Aīda Ozoliņa.Jānis
Kirmuška, Imants Vekmanis. Biļetes cena: 7,00 EUR.
Biļetes nopērkamas Saldus TIKSC centrā (Striķu ielā 3) vai
www.bilesuparadize.lv.

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus bērnu un jaunatnes centra zālē
8.02. plkst. 16:00

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

SALDUS PILSĒTĀ UN NOVADĀ

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
11.02.

Jauno vides pētnieku forums Skolēni eksperimentē- 1.kārta
Brocēnos.

18.02.

Seminārs skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem un pedagogiem
no izglītības iestādēm.

18.02.

Skatuves runas konkursa 1. atlases kārta .

19.02.

Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2015" 1. kārta.

26.02.

Tautas deju kolektīvu skate – 1. kārta.

27.02.

Lieldienu darbnīca mazpulku vadītājiem un vecākiem.

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
11.02. plkst. 16.00
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Sveču liešanas pēcpusdiena

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
3.02. – 27.02.

Fotoizstāde “Vieta, kur pukst Ezeres sirds”

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
14.02. plkst. 17:00
25.02. plkst. 19:30
28.02. plkst. 17:00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus – BK Valmiera.
Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus - Jūrmala/
Fēnikss.
Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus - BK Jēkabpils.
Saldus sporta kompleksā.

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zālēs

NOVADNIEKU PAGASTĀ
Plkst. 13.00– 18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā otrdienās,
trešdienās un piektdienās

Pēc katra pulciņa
darba grafika
(pieteikties pa
tālr. 29164020)

Jaunus dalībniekus aicina sekojoši pulciņi: tradicionālo
rokdarbu (aušana, adīšana u. c.); šūšana un modelēšana;
kokapstrāde; JDK “Sadancis”; sieviešu koris “Draudzība”;
amatierteātris “Pieskāriens”.

Trešdienās
no
plkst. 11:00 līdz
14:00

Senioru mēneša aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu,
darbojoties čaklo roku pulciņā Dienas centrā „ Mežvidos”.
Aicināti arī jauni interesenti.

14.02. plkst. 11:00

Biedrība "Novadnieku attīstībai" gaida visus interesentus
uz Klinšu kāpšanas sienas gada jubilejas pasākumu.

28.02. plkst. 18:00

Brocēnu kultūras nama 6. Vislatvijas “Sadanču” sadancis.
Piedalās Liepas pagasta, Valmieras pagasta, Jēkabpils Tautas nama, Penkules pagasta, Vānes pagasta un Novadnieku
pagasta deju kolektīvi.

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts florbolā Saldus novada sporta
zālēs

Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts futbolā Saldus novada sporta
zālēs

7. un 21. 02. plkst.
12:00

Saldus novada atklātās sacensības dambretē. Saldus sporta
kompleksa konferenču zālē.

14. un 28. 02.
plkst. 10:00

Saldus novada atklātais čempionāts šahā. Saldus sporta
kompleksa konferenču zālē.

13.02. plkst. 10:00

Kausa izcīņa ziemas vieglatlētikā vidusskolām, 1999.
(98.) – 2000. g. dz. jauniešiem un jaunietēm. Saldus sporta
kompleksā.

14.02. plkst. 11:00

Biedrības “Novadnieku attīstībai” rīkotais Novadnieku
klinšu kāpšanas gada jubilejas pasākums. Novadnieku sporta zālē “Mežvidi”.

14.02. plkst. 10:00

Florbola sacensības sporta spēļu “Dienvidi” ietvaros
Nīgrandes sporta zālē.

12.02. plkst.14:00

Jura Zborovska fotoaparātu kolekcijas izstādes noslēgums
Kalnu kultūras namā.

15.02.

EVE ziemas kauss autosportā 2015. – 2. posms. Druvas
lidlaukā.

28.02. plkst. 15:00

Jēkaba Janševska 150 gadu jubilejai veltīts pasākums Kalnu
kultūras namā.

20.02. plkst. 10:00

Pasākums “Veiklo stafetes” 2003. – 2005. g.dz. Saldus
sporta kompleksā.

21.02.

A. Eņģeļa kausa izcīņa novusā Druvas mehāniskajās
darbnīcās

21.02.

Svara bumbu celšanas sacensības sporta spēļu “Dienvidi”
ietvaros Zaņas sporta angārā.

No 21.02.
22.02.

līdz

Atklātais novada čempionāts grieķu-romiešu cīņā. Saldus
sporta kompleksā.

22.02. plkst. 10:00

Vīriešu dienas kausa izcīņa volejbolā. Saldus sporta
kompleksā.

22.02.

Auto - moto sacensību "Rukmāri 2015" 5. posms. Saldus
novada Zaņas pagastā, ziemas trasē "Rukmāri".

27.02. plkst. 9:00

Finālsacensības volejbolā 1995. - 1998. g.dz. jaunietēm.
Saldus sporta kompleksā.

28.02.

Novusa sacensības sporta spēļu “Dienvidi” ietvaros Ezeres
kultūras namā.

EZERES PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ
20.01. – 28.02.

J. Rozentāla mākslinieku grupas akvareļu izstāde ''Zelta
rudens Latvijā''. Pampāļu kultūras namā.

6.02. plkst. 19.00

Saldus Tautas teātra izrāde ''Piektā labierīcība'' Pampāļu
kultūras namā.

20.02. plkst. 16.00

Pasākums “Lielais Meteņu šļūciens” Pampāļu parkā.
SALDUS PAGASTĀ

14.02.

Valentīndienas balle – Ģimeņu jubileju sarīkojums. Spēlē
brāļi Auzāni ar grupu. Galdiņu rezervācija pa tel. 29145725.
Druvas kultūras namā.

21.02.

Gadskārtu ieražu svētki – Metenis Saldus pagasta kalnā.
Piedalās folkloras kopa “Druvas Zemturi”.
VADAKSTES PAGASTĀ

14.02. plkst. 20:00

Muzikāls uzvedums “Viena tante teica...” Vadakstes tautas
namā.

12.02.

Bibliotekārā stunda pirmskolas bērniem „Mana un tava
sirds” Vadakstes pagasta bibliotēkā.

14.02. plkst. 20.00

Ģimeņu vakars Valentīndienas noskaņās Ezeres kultūras
namā

12.02.

Pasākums pieaugušajiem „Mīlestība- brīnumpuķe katrā no
mums”. Vadakstes pagasta bibliotēkā.

20.02. plkst. 19.30

Saldus Tautas teātra izrāde M. Svīre “Piektā labierīcība”
Ezeres kultūras namā

26.02.

Bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem
„Pieklājības stunda”. Vadakstes pagasta bibliotēkā.
Auto - moto sacensību "Rukmāri 2015" 5. posms ziemas
trasē "Rukmāri"

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

13.02. plkst. 17:00

Pasākums “Valentīndienu gaidot”. Izklaižu pēcpusdiena
skolas vecuma bērniem ar spēlēm, atrakcijām un rotaļām.
Jaunauces tautas namā.

22.02.
15.02. plkst. 11:00

Radošās nodarbības Zaņas skolā kopā ar Agritu Rimkus.

14.02. plkst. 13:00

Valentīndienas
kāršu
spēļu
sacensības.
Aicināti
piedalīties visi Jaunauces pagasta iedzīvotāji, bez vecuma
ierobežojumiem!

14.02., 21.02. un
28.02. plkst. 14:00

Zumbas nodarbības Zaņas sporta angārā.

1.02. – 28. 02.

Izstāde bērniem “Tiem, kuriem patīk pasakas” Rubas
bibliotēkā

28.02. plkst. 19:00

14.02.

Tematisks pasākums “Caur ziediem runājot” Rubas
bibliotēkā

Ģimeņu atpūtas vakars “Kad gaisā virmo mīlestības
smarža”. Spēlēs grupa no Sabiles. Galdiņu rezervēšana līdz
5.02., biļešu cena - EUR 5 no personas. Bijušā veikala “Citrons” telpās.
Radošās nodarbības bērniem Zvārdes pagasta bibliotēkā.

ZIRŅU PAGASTĀ

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

26.01. – 13.02.

Izstāde "Ko stāsta senlietas" Jaunlutriņu pamatskolas
bibliotēkā.

10.02. plkst. 15:00
13.02. plkst. 21:00

Valentīndienas balle Striķu kultūras namā.

14.02.

Visu mīlētāju dienas pasākums “Valentīns mīlētājs”
Jaunlutriņu Tautas namā

21.02. plkst. 13:00

Ziemas galda spēļu turnīrs Striķu kultūras namā.

Sestdienās plkst.
13:00 - 17:00

Radoši darboties un apgūt jaunas iemaņas aicina pulciņš
„Čaklās rokas”. Striķu kultūras nama 2.stāva.

Visu mēnesi

Iespēja apmeklēt trenažieru zāli. Otrdienās, ceturtdienās
plkst. 19:00 - 21:00, sestdienās plkst.13:00 - 17:00.

KURSĪŠU PAGASTĀ
27.02. plkst. 19:00

Druvas teātra izrāde
Jaunajā zālē

“Īsa pamācība mīlēšanā” Kursīšu
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AKTUĀLAIS PASĀKUMS
Saldus novadā godināja četrus Zelta pārus

Silvija Jakševica, Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

J

anvāra beigās Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā notika viens no
jaukākajiem pasākumiem – Zelta ģimeņu
godināšana.
Uz pieņemšanu pie Saldus novada domes
priekšsēdētājas Indras Rassas un Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Silvijas Jakševicas bija
ieradušies Romute un Alfons Končus, Anna
un Ojārs Kerņikovi, Taisa un Mihails Jevdokimovi, Gunta un Arvīds Šteinbergi.
Domes priekšsēdētāja I. Rassa uzrunā Zelta

pāriem teica: „Nav ģimenes,
kurām visas dienas būtu tikai
saules apspīdētas. Ir pavisam
vienkārši pie pirmajām grūtībām
aizcirst durvis un aiziet, bet Jūs
esat pratuši saprast otru, reizēm
piedot un būt kopā visu mūžu!”.
Priekšsēdētāja novēlēja pāriem
stipru veselību, lai viens otram vēl
būtu ilgus gadus.
Kā vienmēr šajās tikšanās
reizēs, sarunas ritēja par to, kā
ieskatījušies viens otrā, kā sākuši
kopdzīvi. Par laikiem tagad un toreiz. Par kolhoza ballēm un braucieniem uz Mažeiķiem
iepirkšanās tūrēs. Bet, pāri visam – šie cilvēki
ir īsteni Saldus patrioti. Saldus viņiem ir
skaistākā pilsēta pasaulē. Raimonda Patmalnieka dziedātās dziesmas aizkustināja, pāru
acīs riesās rasas lāses. Un bija labi redzams – ir
zelta pavediens starp šiem cilvēkiem!
Saldus novada pašvaldība Zelta ģimenes
sveic no 2013. gada 15. maija, kad uz svinīgu
pasākumu tika uzaicināti Saldus novada Zelta
pāri, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu. Suminātie pāri saņem arī vienreizēju
naudas balvu EUR 71 apmērā.

Saldus novada uzņēmēju un pašvaldības
pārstāvju tikšanās
Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste

J

anvāra
vidū
jaunatklātajās
SEB
bankas Saldus filiāles telpās
Jelgavas ielā 1 notika šī
gada pirmā Saldus novada

pašvaldības pārstāvju un
uzņēmēju tikšanās.
SEB bankas Saldus filiāles
vadītāja Anita Rozentāle
viesiem izrādīja jaunās telpas, pastāstīja par izmaiņām
bankas darbībā un atbildēja uz
uzņēmēju jautājumiem.
Turpinājumā Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra
Rassa informēja par šī gada

budžetu, tā sastādīšanas procesu, plānotajiem projektiem
un prioritātēm kopumā.
Pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” vadītāja Laura Liepiņa
informēja par marta beigās
paredzēto izstādi “Ražots
Saldū”, par uzņēmēju gada
balvu, Saldumu svētkiem, kā
arī par citām
aktualitātēm.
Saldus novada uzņēmēju
tikšanās notiek
regulāri,
to
organizē Saldus Tūrisma
informācijas,
kultūras
un
sporta centrs.

Saldus novada
jaundzimušajiem
pasniedz sudraba
karotītes
Zane Sproģe, Saldus novada p/a “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

J

anvārī
notika
pasākums
jaundzimušajiem – piemiņas sudraba
karotīšu pasniegšana.
Sudraba karotītes svinīgi pasniedza Saldus
novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa
un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija
Jakševica. Domes priekšsēdētāja vēlēja
stipru veselību bērniem un vecākiem. Vēlēja
stipru ģimeni, jo krietnā ģimenē aug krietni
bērni. S. Jakševica teica: „Bērni mazi ir tikai
īsu brīdi. Un, pirms vecāki būs pamanījuši,
bērni būs izauguši un dosies tālos ceļos.”
Uz
pasākumu
bija
aicināti
40
jaundzimušie – 19 meitenes un 21 zēns.
Ziemas laikapstākļi ir skarbi, tāpēc
pasākumā piedalījās tikai 19 jaundzimušie
ar ģimenēm.
Vienā ģimenē sveica ceturto bērniņu, trīs
ģimenēs – trešos, 16 ģimenēs – otros, 19
ģimenēs – pirmos bērniņus.
Pasākuma dalībniekus priecēja Saldus sākumskolas skolēnu priekšnesumi.
Skolēnus sagatavoja skolotājas – Vija Strikmane un Iveta Gaile.
Tie vecāki, kuri nevarēja ierasties uz
pasākumu, tiek aicināti atnākt uz Dzimtsarakstu nodaļu pēc piemiņas karotītes.
Atgādinām, ka karotīte nodaļā tiek glabāta
vienu gadu.
Saldus novada pašvaldība kopš 2013.
gada 9. marta pasniedz sudraba karotītes
ar Saldus novada simboliku mazuļiem,
kuri reģistrēti Saldus novadā un kuriem
vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu ir
deklarējis Saldus novadā. Šāds piemiņas
zīmes pasniegšanas pasākums radīts, lai
atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības
Saldus novadā. Vecākiem tiek piešķirts arī
vienreizējs pabalsts 143 eiro apmērā par
katru jaundzimušo.

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 52, 2015. gada februāris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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