Saldus

Novada Vēstis

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS • 2015. GADA APRĪLIS• NR. (54)

SALDUS NOVADS - MEDUS PILIENS KURZEMĒ

Šajā numurā:

Saldus novada domes sēde

Aktualitātes pagastos

Pasākumu kalendārs

Saldus novada Uzņēmēju gada balva

> 2. lpp.

> 6., 7. lpp.

> 10., 11. lpp.

> 12. lpp.

Izstāde “Ražots Saldū” pārsteidz un priecē

Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste

M

arta pēdējās sestdienas rītā pie Saldus sporta kompleksa notika liela rosība – Saldus novada uzņēmēji steidza iekārtot savus
stendus izstādei “Ražots Saldū”.
Izstādi, kuru Saldus novada pašvaldība rīko jau piekto gadu, ar
lustīgu danču mūziku ieskandināja kapela “Strops”, dalībniekus un
apmeklētājus sveica Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa,
bet ar īpaši izstādei šūtiem lina auduma tērpiem uzstājās SIA “Labo
lietu lāde” mazie modeļi.
Pasākuma atklāšanas gaidītākais notikums bija 45 kg smagās, divus
metrus garās Saldus novada medus kūkas degustēšana. 20 minūšu laikā
kūka tika izdalīta un notiesāta, atsaucība bija necerēti liela.
Lai arī laika prognoze nebija iepriecinoša, arī ārpus sporta kompleksa notika liela rosība – apmeklētāji varēja iemūžināt sevi un
ģimeni pie profesionāla fotogrāfa Haralda Fiļipova. Pateicamies SIA
“Saldus ceļinieks” par iespēju bildēties pie uzņēmuma tehnikas un
Lutriņu mazpulcēnu trušumīļiem par iespēju nofotografēties ar trusīti
Baltiņu, kā arī SIA “TimberLux Group” par fotografēšanai atvēlētajām
mēbelēm!
Tāpat pie sporta kompleksa lauku sētas “Puteņi” saimniece Rasma

Balode visus cienāja ar gardu skābeņu zupu, bet lauku sētas “Kaijas”
saimniece Ieva Forstmane mazajiem un arī lielajiem apmeklētājiem
piedāvāja izjādi ar zirgu.
Tajā pašā laikā izstāžu zālē klātesošos ar priekšnesumiem pārsteidza
iluzionisti Haralds un Baiba Krūmiņi, bet Saldus Bērnu un jaunatnes centra dejotāji un Saldus 1. vidusskolas dziedātāji priecēja ar
emocionāliem un pārdomātiem priekšnesumiem.
Pēcpusdienā SIA “66 NORTH BALTIC” organizēja modes skati, kurai
uzņēmuma darbinieki bija gatavojušies īpaši cītīgi. Tika demonstrēti
ne tikai sporta un darba apģērbi, bet arī brīvā laika apģērbu kolekcija.
Izstādes noslēgumā pasākuma vadītāja Krista Vīndedze izlozēja
SIA “Meduspils” sarūpētās saldās dāvaniņas, kā arī galveno balvu –
AS “Druva Food” sagatavoto kasti, pilnu ar Druvas saldējumu, kuru
laimēja Olivers Mežiņš. Lai iegūtu kādu no šīm balvām, bija jāuzraksta
vai jāuzzīmē novēlējums Saldus novadam.
Izstādes mazajiem apmeklētājiem visas dienas garumā bija pieejamas
biedrības “Saldene” sarūpētās atrakcijas – velokarti, šautriņas, basketbola atrakcija un skrituļslidas, kā arī piepūšamās atrakcijas pašiem
mazākajiem.

Izstādē kopumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku – ražotāji,
pakalpojumu sniedzēji, iestādes, pagastu pārvaldes, biedrības.
Izstādes organizētāji pateicas visiem izstādes dalībniekiem par
pārdomātajiem un skaisti noformētajiem stendiem, par atsaucību un
sapratni, kā arī Saldus sporta kompleksa darbiniekiem par veiksmīgu
sadarbību.
Tiekamies nākošgad! ●

DOMES SĒDE
26. marta Saldus novada domes sēde

S

ēdē bija plānots skatīt 62 lēmumprojektus – iecēla Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju, lēma par dažādu saistošo noteikumu
grozījumiem un skatīja daudz citu jautājumu.
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Par Ezeres pagasta pārvaldes vadītāju iecēla Irēnu Grauzi. Viņa
pārvaldes vadītājas pienākumu pildīšanu uzsāks 7. aprīlī.
Izdarīja grozījumus Saldus novada pašvaldības Nīgrandes
pamatskolas nolikumā. Turpmāk skolai būs sava simbolika – logo
un karogs.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Saldus novada
domes 2014. gada 28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 4 „Par
Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””. Grozījumi nepieciešami, lai sakārtotu
lietas pēc Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
traucējumiem apvienošanas ar Sociālo dienestu. Ar šo saistošo
noteikumu grozījumiem noteikti sociālo pakalpojumu veidi, kas
par samaksu tiek veikti arī citu novadu iedzīvotājiem.
Lēmumprojekts par Saldus kultūras centra likvidāciju tika izslēgts
no dienas kārtības.
Saldus novada dome veic organizatoriskas izmaiņas darbam
domes pārvaldē un grozījumus domes struktūrā, līdz ar to
nepieciešams veikt grozījumus Saldus novada domes Uzņēmēju
konsultatīvās padomes nolikumā. Deputāti atbalstīja grozījumus.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 7 „Ēku numerāciju, ielu un
māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas un izvietošanas
kārtība Saldus novadā”. Šie noteikumi pieņemti, lai Saldus novada teritorijā tiktu noteikta vienota kārtība ēku numurzīmju un
ielu nosaukumu plākšņu izgatavošanā, izmēros un izvietošanā,
kā arī māju nosaukumu norāžu izvietošanā. Saldus novada
administratīvās teritorijas ielu, nekustamo īpašumu un laukumu nosaukumu, kā arī ēku un būvju numerācijas sistēmas
sakārtošanai atbilstoši šiem noteikumiem tiek noteikts piecu gadu
ilgs pārejas periods. Noteikumi pieļauj izvietot mākslinieciski
noformētas māju nosaukumu zīmes latviešu valodā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 8 „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Saldus novadā”.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 9 „Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”. Pašvaldības 2015. gada budžetā ir apstiprināts
finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes
un labiekārtošanas pasākumu veikšanai 64029 EUR apmērā.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamo māju
biedrības varēs saņemt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai.
Līdz 2015. gada 31. maijam nolēma rīkot Saldus novada
iedzīvotāju aptauju, iesaistot tajā vismaz 30% balsstiesīgo katrā
administratīvajā teritorijā, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju
apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā nolēma piešķirt
līdzfinansējumu 500 EUR apmērā no apstiprinātā Saldus novada pašvaldības 2015. gada projektu budžeta sadaļas biedrības
„Mēs - Jaunaucei” projektam „Kurzemes muižnieku 19. gadsimta
sākuma balles tērpu rekonstrukcija”; līdzfinansējumu 4260 EUR
apmērā Saldus mākslas skolas projektam „Radošums – viena
valoda visiem/4”.
Apstiprināja maksu par Saldus sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
Par Saldus novada bāriņtiesas locekli uz noteiktu laiku, kamēr
attaisnotā prombūtnē atrodas Saldus novada bāriņtiesas locekle,
ievēlēja Ievu Vēdiķi.
Nolēma nodot astoņu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
pārvaldīšanas tiesības biedrībām un dzīvokļu īpašnieku pilnva-
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rotajiem pārstāvjiem.
Nolēma nodot atsavināšanai piecus Saldus novada pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus. Lēmumi tapuši pēc
privātpersonu iesniegumiem par iespēju iegādāties īpašumā īrētos
dzīvokļus.
Apstiprināja pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā iela 3, Saldus, izsoles rezultātus. Izsolē piedalījās trīs dalībnieki, izsoles
uzvarētājs – SIA „Mežsaimnieks RD”, nosolītā summa 107 000
EUR (izsoles sākumcena 100 000 EUR).
Nolēma nodot bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu „Bērzu alejas
brīvās zemes”, Saldus, biedrībai „Sporta klubs „J.F.X.””, publisku sporta aktivitāšu organizēšanai.
Deleģēja SIA „Saldus siltums” pašvaldības autonomo funkciju:
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgāde)
Saldus pilsētas administratīvajā teritorijā un Saldus novada teritorijas daļā, kas robežojas ar Saldus pilsētu.
Deleģēja SIA „Saldus namu pārvalde” pašvaldības autonomo funkciju: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību ([..]; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) Saldus
pilsētas administratīvajā teritorijā un Saldus novada teritorijas
daļā, kas robežojas ar Saldus pilsētu.
Deleģēja SIA „Saldus komunālserviss” pašvaldības autonomo funkciju: organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, [..] notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) Saldus pilsētas administratīvajā
teritorijā un Saldus novada teritorijas daļā, kas robežojas ar Saldus pilsētu.
Deleģēja SIA „Saldus komunālserviss” pašvaldības autonomo
funkciju: gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu [..] uzturēšana) Saldus
pilsētas administratīvajā teritorijā un Saldus novada teritorijas
daļā, kas robežojas ar Saldus pilsētu.
Noteica Saldus Mākslas skolas organizētā pasākuma „Plenērs
Rozentāla pilsētā 2015” dalības maksu 60 EUR apmērā (bez
PVN) tā dalībniekiem.
Noteica maksu par Kursīšu pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saldus novada
Kursīšos”, vienošanās nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/062/013
ietvaros (bez PVN): dzeramā ūdens piegāde 0.69 EUR/ m3;
kanalizācijas izmaksas 0.71 EUR/ m3.
Nolēma izdarīt grozījumus Saldus novada sabiedrisko
organizāciju atbalsta fonda nolikumā.
Nolēma piešķirt biedrībai „Burbuļi” patapinātajam nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 6A, Saldū, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par laika periodu no 2015.
gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
No 2015. gada 5. marta Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības sadarbības jautājumos mēnešalgas noteikšanai
nolēma piemērot koeficientu 2,7.
Saldus novada pašvaldība nolēma iestāties biedrībā „Reģionālo
attīstības centru apvienība” kā viens no dibinātājiem.
No amata nolēma atbrīvot Saldus novada pašvaldības izpilddirektora otro vietnieku Māri Vārnu. M. Vārnu iecēla par budžeta
iestādes „Saldus novada pašvaldība” pilsētsaimniecības nodaļas
vadītāju. Darba pienākumus šajā amatā M. Vārna pildīs no 2015.
gada 1. aprīļa. ●

Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība”/„Dokumenti”.

Atzīmēta Jaņa Rozentāla 149. dzimšanas
diena

Ilze Pluģe, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste

A

r vairākiem pasākumiem Saldū un Saldus pagastā atzīmēta izcilā
latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla 149. dzimšanas diena.
18. marta spožā saule lutināja ikvienu, kurš piedalījās mūsu novadnieka,
mākslinieka Jaņa Rozentāla 149 gadu jubilejas svinībās. Šoreiz, svinot
gleznotāja dzimšanas dienu, tika prezentēts Radošo partnerību projekts
(Ra Pa Pro) – “Rozentāla pēdas pilsētā”. Projekta realizētāji – J. Rozentāla
Rīgas mākslas vidusskola sadarbībā ar Saldus Mākslas skolu, Saldus pagasta pārvaldi, J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Saldus
mākslinieku grupu un Tautas Tēlotājas mākslas studiju “Kolorīts” no Rīgas.
Svinību ieskaņā, Saldus pagastā, tika atklāts vides objekts “Rozentāla
Molberts”. Nu tas ikvienam atgādinās par Rozentāla dzimtajām mājām
“Bebri” un aicinās iegriezties mākslinieka bērnības takās.
Turpinājumā Saldū tika atklātas divas izstādes “Rozentāla pēdas Saldū”.
Izstādes atklāšanā J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā Jaņa
Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas pedagoģe Vita Jurjāne un direktors
Jānis Ziņģītis godināja projekta darbu labākos autorus, veltot tiem siltus
vārdus un piemiņas dāvanas, tika izteiktas pateicības sadarbības partneriem un kaldināti plāni nākotnei. No Saldus novada domes priekšsēdētājas
Indras Rassas rokām pa saulainam ziedu pušķim saņēma Jaņa Rozentāla
mazbērni – Kristīne Rozentāle, Miķelis Rozentāls un Jānis Viļumsons.
Īpaša pateicība izstādes kuratorei Elitai Sproģei. Sirsnīgo noskaņu radīja
sieviešu vokālais ansamblis “Druvas tonis”, bet par latviešu paražām un
mūsu novada skaistumu savās dziesmās atgādināja folkloras kopa “Druvas
zemturi”.
Jubilejas pasākums turpinājās Saldus Mūzikas un Mākslas skolā, kur
neformālā gaisotnē varēja skatīt izstādes „Rozentāla pēdas Saldū”
turpinājumu, baudīt svētku kliņģeri, piedalīties sarunās, kurās jau ieskanējās
nākamā gada noskaņas, kad dižajam māksliniekam Janim Rozentālam
svinēsim 150. ●

Saldus pagasts jau desmit gadus kopj
draudzību ar lietuviešu kolēģiem
Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

K

ā stāsta Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ausma Liepa,
Druvas un Telšu apriņķa Nevarenu pagasta draudzība sākās
jau 2005. gadā, pateicoties Mažeiķu pašvaldības ierosinājumam.
Kopš 2007. gada ir parakstīts oficiāls sadraudzības līgums, kas
paredz sadarbību kultūras, sporta, izglītības un pārvaldes jomās.
Druvas kultūras nama vadītāja Ļuba Kapteine uzsver, ka desmit
gadus ilgusī draudzība ir vainagojusies ne tikai ar kopīgi svinētiem
svētkiem, bet arī ar īstenotiem pārrobežas projektiem, piemēram,
apgaismošanas un apskaņošanas iekārtu iegādi Druvas kultūras
namam.
Ausma Liepa atzīmē, ka, katru reizi atbraucot ciemos uz Nevarenu pašvaldību, latvieši tiek pārsteigti ar ko jaunu – vai tā būtu
pašdarbnieku uzstāšanās, vai kāds apskates objekts, vai neparasta
uzņemšana. Līdz ar to arī saldeniekiem, uzņemot ciemiņus, ir nopietni jāgatavojas, lai neatpaliktu.
Katru gadu vismaz divas reizes lietuviešu draugi viesojas Druvā,
bet Saldus pagasta pārstāvji dodas uz Nevarenu pašvaldību. Ja
svinami kādi svētki, gan Saldus pagasta, gan Nevarenu pašvaldības
amatierkolektīvi sagatavo kādu īpašu priekšnesumu, piemēram,
pēdējā viesošanās reizē vidējās paaudzes deju kolektīvs “Druva”
klātesošos pārsteidza, uzstājoties ar lietuviešu tautas deju.
Šogad, izrādot pateicību par rūpīgi kopto un ne tikai formāli
pastāvošo draudzību, Nevarenu pagasta pārvaldes vadītāja Vilma
Šakiene Ausmai Liepai un Ļubai Kapteinei pasniedza piemiņas
medaļas; abas saldenieces tika ierakstītas arī pašvaldības Goda
grāmatā.
23. maijā tiks svinēti Saldus pagasta svētki, arī šogad tajos
tradicionāli piedalīsies lietuvieši, bagātinot un paplašinot kultūras
programmu. ●

Informācija par Saldus kultūras centru
Saldus novada pašvaldība
Ņemot vērā, ka sabiedrībā izskanējušas
bažas par Saldus kultūras centra tālāko
darbību, Saldus novada pašvaldība
vēlas paskaidrot, ka pašlaik tiek risināts
jautājums par kultūras dzīves uzlabošanu
Saldus novadā, konkrēti, jautājums par
kultūras piedāvājuma daudzveidību,
pasākumu skaitu un kvalitāti, ko nodrošina

Saldus kultūras centrs kā iestāde Saldus
pilsētā, tai skaitā Kalnsētas parka estrādē
vasaras periodā.
Izskanējušai informācijai par to, ka
saistībā ar plānotajām izmaiņām varētu
tikt likvidēti amatiermākslas kolektīvi vai
mainīti to vadītāji, nav nekāda pamata.
Vienīgās izmaiņas saistībā ar kolektīvu
darbību var būt pārmaiņas pakļautības
jomā, jo kolektīvi strukturāli varētu tikt

pakļauti citai pašvaldības iestādei.
Pamats iespējamām pārmaiņām ir
pašvaldības vēlme sakārtot kultūras
dzīvi Saldus pilsētā un novadā, līdz ar to
tiek meklēti risinājumi, lai pilnībā tiktu
nodrošināta pašvaldības funkciju izpilde
kultūras jomā un novada iedzīvotājiem
tiktu
nodrošināts
kvalitatīvs
un
mūsdienīgs kultūras piedāvājums. ●
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Pasākums “Around the world”
(apkārt pasaulei)

JIC „Šķūnis” turpina darboties brīvprātīgie
projekta ”From Youth to Youth” ietvaros
Rudīte Muraševa, projekta koordinatore

Ilze Fišmeistere, projekta „From Youth to Youth” vadītāja

L

ai kaut nedaudz iepazītu citu kultūru, ne vienmēr ir
jāceļo, reizēm to ļoti labi palīdz izdarīt dažādu kultūru
cilvēki, kas šobrīd dzīvo un darbojas tepat Latvijā – Eiropas Brīvprātīgā darba veicēji. Tieši šāda iespēja bija arī
Saldus jauniešiem, jo no 27.02. līdz 28.02. JIC „Šķūnis”
EBD brīvprātīgie Teodora un Almothana rīkoja pasākumu
„Around the world” (apkārt pasaulei).
Aktivitātes galvenā ideja bija neformālā gaisotnē iepazīstināt
jauniešus ar Eiropas brīvprātīgo darbu un no Eiropas
brīvprātīgajiem uzzināt vairāk par viņu pārstāvētajām
valstīm. Kopumā pasākumā piedalījās 18 Eiropas Brīvprātīgā
darba veicēji no deviņām valstīm, kā arī Saldus jaunieši.
Piektdiena bija veltīta tam, lai viens otru iepazītu, Saldus
jauniešu domes jaunieši brīvprātīgajiem rīkoja latviešu
kultūras vakaru, kura laikā tika gan dziedāts, gan dejots, gan
arī cepti pīrāgi.
Galvenais notikums gan bija sestdienas vakarā, kad JIC
„Šķūnis” brīvprātīgie organizēja starpkultūru vakaru, kuru
varēja apmeklēt ikviens. Vakara laikā katras valsts pārstāvji
interaktīvā veidā iepazīstināja klātesošos ar savu valsti, tās
kultūru, tradīcijām un cilvēkiem. Bija iespēja gan dziedāt
vācu dziesmas, gan iemācīties dažus vārdus arābu un
gruzīnu valodā, gan nogaršot franču tradicionālās pankūkas,
gan iesaistīties spāņu rotaļās, kā arī izdejot vairāku valstu
tradicionālās dejas.
Daudzi no brīvprātīgajiem bija paņēmuši līdz arī mūzikas
instrumentus, tāpēc vakara noslēdzošā daļa bija piepildīta
ar dažādiem ritmiem un skaņām, kas ļāva klātesošajiem vēl
vairāk iepazīt gan pašus brīvprātīgos, gan viņu pārstāvētās
valstis. Pasākuma noslēgumā, kad jau ārā bija pietiekami
tumšs, JIC „Šķūnis” brīvprātīgā Teodora kopā ar draugiem
apkārtējos pārsteidza ar uguns šovu. ●
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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”From Youth to Youth” ir desmit mēnešu ilgs Eiropas brīvprātīgā darba
projekts. Projektā iesaistīti divi brīvprātīgie – jordānis Almothana Hasan un
rumāniete Teodora Tudor.
Piesaistot starptautiskus brīvprātīgos, iespējams arī vietējo jauniešu ikdienu
padarīt citādu, rosināt viņus būt aktīvākiem, attīstīt komunikācijas prasmes,
apzināties un izmantot savas iespējas Latvijā, Eiropā un pasaulē. Projekta
aktivitāšu īstenošanai brīvprātīgie sadarbojas ar skolām, biedrībām, jauniešu
centriem Saldus novadā un Latvijā. Īstenotās projekta aktivitātes (dažāda veida
darbnīcas, kultūras vakari, brīvprātīgā darba popularizēšanas pasākumi utt.)
veicina starpkultūru saskarsmi, dialoga veidošanos, stereotipu mazināšanos.
Brīvprātīgie jaunieši jau ir viesojušies Saldus 2. vidusskolā, Cieceres
internātpamatskolā, Jaunmuižas jauniešu centrā un Brocēnu jauniešu centrā
„Kopā”. Viņi ir organizējuši savu valstu nacionālos vakarus, kuros jauniešiem
bija iespēja iepazīties ar Rumānijas un Jordānijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju
un arī ēdieniem. Almothana un Teo iesaistās arī konkursu, sporta spēļu un
dažādu radošo darbnīcu organizēšanā. Interesentiem kopā ar Almothanu ir
iespēja apgūt arābu valodu, bet ar Teo – pirmās žonglēšanas prasmes.
Sīkāka informācija par Brīvprātīgajiem un viņu aktivitātēm mājas lapā - www.
saldusjauniesiem.lv/category/brivpratigais_darbs/ebd/ ●
Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sudraba karotīšu pasniegšanas pasākums
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
21. marta rītā Avotu ielas zālē pulcējās smaidīgi un laimīgi cilvēki, un ne
bez iemesla, jo 59 ģimenes tika aicinātas saņemt Saldus novada piemiņas
sudraba karotīti jaundzimušajiem.
Sveikti tika 35 zēni un 24 meitenes. Pirmās dāvanu saņēma dvīnītes Dārta un
Denīze. Dubults prieks un dubultas rūpes. Vienā ģimenē ienācis sestais, vienā
– piektais bērniņš, astoņi bērni ir ceturtie, bet desmit – trešie. Arvien vairāk
ģimeņu ir kupls bērnu pulciņš.
Šis pasākums ir kļuvis par īstiem ģimenes svētkiem, jo ar lepnumu pēc
karotītes līdzi nāk lielākie brāļi un māsas un kaut uz brīdi mazo gaviļnieku
savās rokās steidz aijāt vecvecāki.
Domes priekšsēdētāja Indra Rassa vēlēja mazajiem novadniekiem stipru
veselību un izaugt par krietniem cilvēkiem.
Ar jaukām dziesmām klātesošos priecēja Saldus sākumskolas vokālais ansamblis skolotāju Vijas Strikmanes un Ivetas Gailes vadībā.
Aicinām visus, kas vēl ratiņos, piedalīties ratiņu gājienā 16. maijā plkst.
11.00 (Saldus novada svētku gājiena sastāvā). Pulcēšanās Skolas un Lielās
ielas krustojumā. Par skaistu balonu ratiņu dekorēšanai parūpēsimies! ●

ĪSZIŅAS
Saldus novada domes
priekšsēdētājai
piešķirts Ministru
kabineta Atzinības
raksts
25. martā ar Ministru kabineta
Apbalvošanas padomes priekšlikumu
un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Saldus novada domes
priekšsēdētājai Indrai Rassai piešķirts
Ministru kabineta Atzinības raksts.
Šis Atzinības raksts Saldus novada
domes priekšsēdētājai I. Rassai
piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldības darbā.
I. Rassa pašvaldību vadībā ir no
2001. gada - bijusi Nīgrandes pagasta padomes un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja, kopš Saldus
novada izveidošanas sesto gadu vada
novada pašvaldību. Vairākus gadus
bijusi Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja,
pārstāvējusi
Latviju
Eiropas
Savienības Reģionu komitejā.
Apsveicam Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu! ●

Iedzīvotāju aptauja
Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un sekmētu
sadarbību ar pašvaldību, kā arī, lai izzinātu iedzīvotāju viedokli, Saldus
novada pašvaldība aicina Jūs piedalīties aptaujā līdz š.g. 29. maijam.
Anketu iespējams aizpildīt divos veidos – elektroniski internetā, atverot
saiti www.saldus.lv, vai papīra formātā. Ja izpildāt anketu papīra formātā,
lūgums anketu iesniegt Saldus novada pašvaldībā Striķu ielā 3, Saldū, vai
tuvākajā pagasta pārvaldē. Būsim aktīvi un atbildīgi! ●

Kurzemes Biznesa inkubators aicina pievienoties jaunus uzņēmumus

Ziedojums biedrībai
“Mūsu ligzda”

Rolita Vaidila, projektu vadītāja

Raina Boguža, biedrības „Mūsu
ligzda” valdes priekšsēdētāja

Kurzemes Biznesa inkubators (KBI)
noslēdzis līgumu ar Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūru par biznesa inkubācijas
pakalpojumu nodrošināšanu uzņēmumiem
Dienvidkurzemē. Līdz 2015. gada 31. oktobrim pieejamais atbalsts inkubatorā esošajiem
komersantiem - 313 223,14 EUR.
KBI aicina pieteikties topošos un esošos
uzņēmumus dalībai Biznesa inkubatorā.
Finansiāls atbalsts pieejams dažāda veida
pakalpojumiem, t.sk. infrastruktūrai. Arī šajā
programmā joprojām nav pieejams atbalsts
pamatlīdzekļu iegādei, kā arī apgrozāmajiem
līdzekļiem. Vairāk informācijas www.kbi.lv
vai rakstot uz e-pastu: info@kbi.lv. ●

Šī gada martā biedrība „Mūsu
ligzda” saņēma ziedojumu no Latvijas Samariešu Apvienības – 28
vienvietīgus skolas solus, kas
atceļojuši uz Latviju no Vācijas.
Soli ir teicamā stāvoklī un nodoti
Ezeres vidusskolas vajadzībām. Tie
tagad savas funkcijas pildīs Ezeres
vidusskolas latviešu valodas un
ķīmijas mācību priekšmetu kabinetos.
Saņemtā ziedojuma vērtība ir 1120
EUR. ●

Uzsākta labdarības akcija, lai palīdzētu 2000 trūcīgiem mazuļiem
visā Latvijā

M

arta vidū tika atklāta labdarības
organizācijas Ziedot.lv akcija
„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”, kuras mērķis ir palīdzēt ap 2000 bērnu
no maznodrošinātām ģimenēm visā
Latvijā. Lai varētu sniegt palīdzīgu roku
visām akcijā iesaistītajām ģimenēm,
nepieciešami 32 000 EUR mēnesī.
Šajā pašā dienā Ezeres pagasta biedrība
“Mūsu ligzda” šī atbalsta saņemšanai
noslēdza sadarbības līgumu ar fondu Ziedot.lv par atbalsta sniegšanu 14 ģimenēm
no Ezeres, Zaņas un Kursīšiem.
Biedrība “Mūsu ligzda” ir vienīgā Saldus
novadā, kur vecākiem ir iespēja saņemt
šāda veida palīdzību.
Latvijā ik gadu pasaulē nāk ap 20 000
bērnu un aptuveni 2000 no tiem piedzimst
ģimenēs, kurām nepietiek līdzekļu, lai
nodrošinātu savai atvasei pamatlietas,
kas nepieciešamas bērna pilnvērtīgai
attīstībai. „Katrs bērniņš ir pelnījis ne
tikai vecāku rūpes un mīlestību, bet arī
visu nepieciešamo, lai augtu vesels un
laimīgs. Diemžēl daudziem vecākiem tas
sagādā lielas grūtības, jo trūkst līdzekļu.
Visbiežāk
palīdzība
nepieciešama
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem
līdz divu gadu vecumam. Šajā laikā
lieli tēriņi saistīti gan ar mazuļu piena

maisījuma, gan autiņbiksīšu iegādi,”
stāsta Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta,
aicinot palīdzēt ikvienu, kurš sevī jūt
aicinājumu, lai mazuļi no nabadzīgām
ģimenēm neizjustu trūkuma skarbo slogu.
Labdarības organizācija Ziedot.lv akciju rīko sadarbībā ar reģionālajām
labdarības organizācijām un veikalu tīklu
SIA „Maxima Latvija”. Atbalsts ģimenei
tiek sniegts nedēļu pirms bērna kopšanas
pabalsta saņemšanas, jo, kā norāda Rūta
Dimanta, šis periods maznodrošinātajām
ģimenēm ir finansiāli viskritiskākais.
Šajā laikā projekta ietvaros ģimenēm katru mēnesi tiek nodrošinātas autiņbiksītes
un piena maisījumi 16 EUR vērtībā, kas
sedz vienas nedēļas izdevumus šīm mazulim ikdienā nepieciešamajām precēm.
Labdarības akcijā līdzdarbosies arī projekta vēstnese, psiholoģijas zinātņu doktore Diāna Zande, sniedzot jaunajām
māmiņām dažādos Latvijas reģionos
nepieciešamo informatīvo un emocionālo
atbalstu bērnu audzināšanā.
Ziedojumus iespējams veikt SIA „Maxima Latvija” veikalos visā Latvijā – gan
ziedojumu kastītēs, gan izvēloties veikalos produktus ar īpašu akcijas zīmi
„Palīdzi trūcīgiem mazuļiem”, kas
nozīmē, ka ražotājs ziedos vienu centu no

produkta cenas mazuļu atbalstam. Sniegt
atbalstu mazuļiem no trūcīgām ģimenēm
var arī ziedojot Ziedot.lv mājas lapā
(http://www.ziedot.lv/palidzi-trucigiemmazuliem-2137) un zvanot uz ziedojumu
tālruni 9006 7004 (maksa par zvanu 1,42
EUR).
Tāpat no 18. marta Latvijas lielākajās
pilsētās būs iespējams atstāt ziedojumus īpašā interaktīvā ziedošanas
stendā, palīdzot mazuļiem burtiski
nostāties uz kājām (video ar interaktīvo
stendu skatāms šeit: http://vimeo.
com/113392368). Ziedojumu stends no
18. marta atrodas „Maxima Latvija”
veikalā Liepājā, Klaipēdas ielā 62, un veikala apmeklētājiem turpmāko trīs nedēļu
laikā būs iespēja ziedot naudu šajā stendā
Liepājas reģiona trūcīgajām ģimenēm. ●
Papildu informācija:
Inese Danga, “Ziedot.lv” Sociālās programmas vadītāja
Tel. 67289339
e-pasts: inese@ziedot.lv, www.ziedot.lv
Raina Boguža, biedrības “Mūsu ligzda”
valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja
Tel. 22122713
e-pasts: rainelite11@inbox.lv
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Kursīšu pagastā
Laima Tiļļa, Kursīšu pagasta kultūras darba organizatore
14. martā uz Saldus Mūzikas un Mākslas skolu devās Kursīšu sieviešu
vokālais ansamblis “Allegro”. Tur notika vokālo ansambļu skate, kurā
jau otro gadu pēc kārtas Kursīšu ansamblis ieguva pirmās pakāpes
diplomu. Pateicamies ansambļa dalībniecēm (Sandrai Vītiņai, Lilijai
Griķei, Laimai Tiļļai, Daigai Bukai, Inesei Pērkonei, Daigai Zīlītei)
un vadītājai Elvīrai Lucei par lielisko sniegumu. Ļoti lepojamies ar
ansambļa panākumiem!
21. martā Kursīšu sieviešu vokālais ansamblis „Allegro” devās uz
Pampāļiem, lai sveiktu Pampāļu pagasta sieviešu vokālo ansambli „Dzirkstis” piecu gadu jubilejā. Uz koncertu devāmies ar divām
dziesmām, ar „sajūtu” kūku un ar vitaminizētiem sveicieniem. Vēlam
Pampāļu pagastam veiksmi arī turpmākajā radošajā darbībā.
25. marta pēcpusdienā pulcējāmies uz piemiņas brīdi komunistiskā
genocīda upuriem. Pateicamies Viesturam Upeniekam par muzikālo
noformējumu, kā arī skolotājai Andrai Rorbahai un Kursīšu pamatskolas skolēniem par dzejas rindu veltīšanu.
27. martā Starptautiskajā Teātra dienā lielisku pirmizrādi bija sagādājis
Kursīšu amatierteātris “KODOLS”. Skatītājiem tika izrādīts jaunākais
veikums – izrāde “Raganas priede” pēc A. Grīnieces lugas motīviem.
Pateicamies režisorei Sanitai Vītolai un lieliskajiem pašmāju aktieriem
– Airai Vaitkus, Evai Griblo, Andrai Rorbahai, Lāsmai Lapai, Viesturam Upeniekam, Marekam Jēkabsonam, Mārtiņam Lagzdonam un
Aijai Jēkabsonei. Pateicamies visiem, kuri palīdzēja tapt šim lielajam
notikumam.
28. martā Kursīšu pagasts ar savu stendu devās arī uz izstādi „Ražots
Saldū”. Īpaša pateicība lieliskās ziedu sienas autorei Inesei Pērkonei
un rokdarbniecei Dacei Meļķertei par skaistajiem darinājumiem. Pateicamies arī šoferītim Jānim Griķim un Kursīšu pagasta pārvaldes
vadītājam Viktoram Drukovskim. ●

Māri Runguli, kā arī iepazīt autoru daiļradi un personību bibliotēkas
veidotajās izstādēs. ●
Andra Rorbaha, Kursīšu pamatskolas direktores vietniece ārpusstundu
darbā
5. martā divi 9. klases skolēni pārstāvēja skolu starpnovadu ģeogrāfijas
olimpiādē.
Kursīšu pamatskolā viesojās stikla pūtējs, kurš bērnus iepazīstināja ar
stikla izvedi un dažādu figūru veidošanu.
6. klases skolniece Arta Romane Brocēnu vidusskolā piedalījās
starpnovadu literatūras un latviešu valodas olimpiādē.
26. martā skolā aizvadīti pētniecisko darbu lasījumu 1. - 4. klases
skolēniem. ●
Lutriņu pagastā

Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
5. martā bibliotēkā pulcējās 6-gadīgās grupas bērni un skolēni no 1.
līdz 4. klasei, lai piedalītos J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja nodarbībās par naudu.
14. martā bibliotēku par gatavošanās vietu konkursam „Lieliskais
piecinieks” izvēlējās Kursīšu pamatskolas komanda. Skolēni meklēja
informāciju, skatījās filmu, veidoja prezentāciju un plakātu.
Uz tikšanos ar Melitu Medni bija sanākušas dāmas, kuras vēlējās tikties ar rokdarbnieci, noskaidrot sev vēlamus jautājumus, aprunāties par
rokdarbu tehnikām un izstādē apskatāmo darbu tapšanu.
24. martā bibliotēkā aizvadīta krustvārdu mīklu minēšanas čempionāta
2. kārta, kurā piedalījās 11 dalībnieki.
Kursīšu bibliotēkas izstrādātais projekta pieteikums „Portrets tuvplānā
(3)”, kuru tā iesniedza VKKF projektu konkursā, guvis daļēju atbalstu
600 EUR apmērā.
Projekta mērķis ir, organizējot pasākumus-tikšanos ar grāmatu autoriem, dažādot kultūrvidi un norises pagastā un veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem.
Kursīšniekiem būs iespēja tikties ar Annu Žīguri, Leldi Stumbri, Māru
Cielēnu, Gundegu Repši un Evu Mārtužu. Projektu „Portrets tuvplānā
(3)” finansiāli atbalsta VKKF un Kursīšu pagasta pārvalde, organizē
Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar Kursīšu pamatskolu.
Šis projekts ir trešais turpinājums projektu „Portrets tuvplānā” ciklā,
kura ietvaros tiek organizētas tikšanās ar latviešu literātiem. Kopš 2011.
gada veiksmīgi realizēti projekta „Portrets tuvplānā” divi turpinājumi,
kurus atbalstījis VKKF, sniedzot 835 EUR lielu finansiālu atbalstu
autoratlīdzību segšanai. Pasākumu laikā bija iespēja tikties ar Uldi
Ausekli, Ievu Samausku, Moniku Zīli, Ojāru Ulmani, Inesi Zanderi,
Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku, Daci Rukšāni, Ēriku Hānbergu un

6

Linda Medne, Lutriņu kultūras darba organizatore un
Ligita Popsujēviča, Lutriņu bibliotēkas vadītāja
Marts Lutriņos ir bijis pasākumiem bagāts mēnesis.
To iesākām ar dejošanu: gan bērnu deju kolektīvs
„Sprīdīši”, gan jauniešu deju kolektīvs „Vilks” devās
uz sadančiem Brocēnu novadā. Lai arī pie citiem dejot ir lieliski,
tomēr arī mums patīk uzņemt viesus: 12. martā uz koncertu „Sprīdīša
ceļojums” uzaicinājām ciemiņus no tuvākas un tālākas apkaimes –
pie mums atbrauca gan Saldus, gan Novadnieku, gan Skrundas deju
kolektīvi. Vēl Saldus apriņķa deju kolektīvu skatē mūsu jauniešu deju
kolektīvs „Vilks” ieguva pirmo pakāpi!
Jaunākā paaudze Lutriņos ir īpaši muzikāla, par ko jāpateicas PII
“Kāpēcītis” vadītājai Janai Jansonei – šogad Lutriņos konkursā “Cālis”
uzstājās 24 mazie vokālisti, kuru sniegums priecēja visus interesentus.
Lai arī saka, ka latviešiem esot par daudz sēru dienu, mums tomēr ir
svarīgi apzināties savu vēsturi. Tāpēc arī Lutriņos 25. martā tika rīkots
piemiņas brīdis par godu represētajiem; rīta pusē Lutriņu jaunākie
skolēni pulcējās pie piemiņas zīmes, lai godinātu cietušos ar klusuma
brīdi. Savukārt pēcpusdienā vecāko klašu skolēni kopā ar audzinātājiem
iestādīja vairāk nekā 40 bērziņu, piemiņas vietā veidojot parku.
Mēnesi noslēdzām ar diviem pasākumiem, kuros galvenā viesa
lomu bijām uzticējuši sabiedrībā zināmiem un talantīgiem cilvēkiem:
27. martā akcijas „Satiec savu meistaru” ietvaros Lutriņu bibliotēkā
viesojās rokdarbniece Melita Medne un mākslinieks-dizainers Egils
Mednis. Bibliotēkā visu martu bija apskatāms viņu kopējais darbs –
latvju stiprās zīmes. Tikšanās reizē abi mākslinieki stāstīja par savu

PAGASTOS
darbu darināšanu un veidošanu. Patīkams pārsteigums bija Jaunlutriņu
amatierteātra aktieru uznāciens, kuri demonstrēja Egila Medņa veidotos
kreklus. Apmeklētājiem bija iespēja apskatīt autentisku Lutriņu pagasta
tautas tērpu.
Savukārt 28. martā, kad lielākā daļa Saldus novada iedzīvotāju
devās uz izstādi „Ražots Saldū” (un arī mēs tur bijām), Lutriņos tika
organizēta tikšanās ar rakstnieci Ingu Jērumu un aktrisi Regīnu Devīti,
kura sabiedrībā labāk zināma kā Zentiņu no seriāla “Ugunsgrēks”.
Pasākums bija kupli apmeklēts, un par iniciatīvu pateicamies Lutriņu
senioru klubiņam.
Visiem vēlam saulainu aprīli un daudz pavasara enerģijas! ●
Vadakstes pagastā
Agita Bleidele, Vadakstes pagasta kultūras darba organizatore
7. martā Vadakstes tautas namā notika Sieviešu dienai veltīts koncerts. Koncertu sniedza Mārtiņš Ruskis un Mārtiņš Jātnieks. Par skaisto
koncertu, ziediem un dāvanām pateicamies sponsoriem – Raimondam Švīpiņam, Jānim Apriķim, Arvīdam Bumbierim, Aleksandram
Petravičam un Paulam Ņikitinam. ●
Ieva Ģērmane, Vadakstes pagasta sporta darba organizatore
Martā Vadakstes komanda piedalījās vīriešu volejbola turnīrā Saldū un
izcīnīja pirmo vietu.
Pagasta galda tenisisti startēja tenisa sacensībās Saldū un Nīgrandē.
Vadakstē notika sporta spēļu ,,Dienvidi” noslēguma pasākums. Šogad
1. vietu un ceļojošo kausu ieguva Nīgrande, 2. vietu – Ezere, bet 3. vietu
ieguva Vadakste. ●
Aina Statkus, Vadakstes pagasta bibliotēkas vadītāja
5. martā notika bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem
„Pieklājības stunda”, kurā pārrunājām un izspēlējām dažādus labas
uzvedības noteikumus.
12. martā par godu dzejnieces Aspazijas 150. dzimšanas dienai notika
bibliotekārā stunda pirmsskolas vecuma bērniem „Jāj pa ceļu pasaciņa”.
16. martā notika pasākums “E-prasmes”, kurā bērni iesāka rakstīt savu
stāstu un pārējie to turpināja. Nobeigumu rakstīja pats stāsta iesācējs,
izlabojot satura kļūdas un ievietojot attiecīgu attēlu.
17. martā ar velosipēdiem braucām uz Priedulu, lai apskatītu vēsturiskas
vietas un atpūstos svaigā gaisā. Pie baznīcas mūs sagaidīja draudzes
priekšniece Rasma Burkāne, kura laipni aicināja baznīcā un kavējās
atmiņās par baznīcas vēsturi, par Ķesterātu (kādreizējo kalpu bērnu
skolu). Apskatījām arī veco pienotavu, kapličas drupas, Bajāru māju.
Pēc tam karjerā iekūrām ugunskuru, cepām kartupeļus, desiņas, ēdām
līdzi paņemtās maizītes un spēlējām dažādas spēles.
19. martā notika erudīcijas konkurss „Pavasara vēstneši”. Bērniem
vajadzēja enciklopēdijās sameklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem
par dabu, putniem un dzīvniekiem. Pēc konkursa devāmies uz parku,
lai klātienē pārliecinātos, kādas pārmaiņas notiek dabā, iestājoties pavasarim.
21. martā notika galda spēļu pēcpusdiena.
31. martā bija pasākums pieaugušajiem „Murvārdu žurnāls”, kurā
pāršķirstījām dažādas sadzīviskas, aktuālas un satīriskas lappuses. ●

līdz mācību gada beigām, tā ietvaros tiks iegādātas dažādas galda spēles,
paši skolēni gatavos savas spēles un projektā iesaistīs dažāda vecuma
skolas un pirmsskolas vecuma bērnus un viņu vecākus. Projekta mērķis
ir nodrošināt skolēniem saturīgu un radošu brīvā laika izmantošanu,
gaidot skolas autobusu. Paredzamās aktivitātes ir spēļu iegāde, turnīru
rīkošana, vecāku un pirmsskolas bērnu iesaistīšana spēļu apgūšanā.
12. martā visi 8. klases skolēni iepazīstināja skolas vērtēšanas
komisiju ar saviem pētnieciskajiem darbiem. Tēmas bija ļoti interesantas un skolēniem tika doti ieteikumi, lai darbus veiksmīgi pabeigtu.
Skolēnu brīvlaikā gandrīz visi skolotāji cītīgi mācījās, lai papildinātu
zināšanas profesionālajā jomā, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir
mācīšanās grūtības.
23. martā skolā viesojās divas absolventes, kuras iepazīstināja vecāko
klašu skolēnus ar Liepājas Valsts tehnikuma piedāvātajām mācību
programmām.
24. martā 5. - 9. klases skolēni kopā ar klašu audzinātājām devās uz
mežu, lai iztīrītu pagājušā gadā pieliktos putnu būrīšus un papildinātu
mežu ar jauniem, pašu gatavotiem būrīšiem. Aktivitāte notiek projekta
“Mammadaba” ietvaros. Pateicamies mežzinim Guntaram Čuknam par
ieinteresētību un izglītojošām lekcijām mežā.
26. martā skolēnu komanda no 7. līdz 9. klasei piedalījās Saldus 1.
vidusskolas rīkotajā pasākumā „Lieliskais piecinieks”.
Lai saulains, spēka pilns, priecīgs un veselīgs pēdējais skolas cēliens
šajā mācību gadā visiem novada skolēniem! ●
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore
Tā kā laika apstākļi mūs šogad bieži pārsteidza ar aukstumu un
drēgnumu, siltas un saulainas emocijas devāmies gūt dažādos
pasākumos.
14. martā sieviešu vokālais ansamblis “Druva” piedalījās ansambļu
skatē un ieguva 3. pakāpi.
21. martā ansamblis “Druva” viesojās Pampāļos, kur notika ansambļa
“Dzirkstis” piecu gadu jubilejas pasākums. Koncertā varēja baudīt citu
ielūgto ansambļu sniegumus, kā arī Brocēnu vīru kora skanīgās balsis.
25. martā notika atceres brīdis pie pieminekļa.
28. martā Zvārdes pagasts piedalījās izstādē “Ražots Saldū”,
apmeklētājus iepazīstinot ar uzņēmumiem un darbīgiem ļaudīm Zvārdes
pagastā.
28. marta vakarā Striķu kultūras namā viesojās Zirņu pagasta
amatierteātris ar A. Niedzviedža izrādi “Dūdene zin”. ●

Zirņu pagastā
Līga Liģeiķe, Zirņu pamatskolas skolotāja
Pateicoties Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvaldes projektam „Īstenojam ideju”, skola realizēs
projektu „Mācos spēlējoties”. Projekts norisināsies
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Projekts „Stiprs tvēriens – zelta vērtībā!”
Gatis Baumanis, biedrības “Džudo klubs
SALDUS” vadītājs / treneris

B

iedrība “Džudo klubs SALDUS”
realizē projektu „Stiprs tvēriens – zelta
vērtībā!”, ko atbalsta nodibinājums „CEMEX iespēju fonds”.
Projekts tiek realizēts no 5.12.2014. līdz
25.05.2015.
Projekta mērķis ir uzlabot biedrības tehniski
materiālo bāzi, kas veicinātu bērnu un jauniešu
attīstību no mazotnes.
Biedrība “Džudo klubs SALDUS” ir izveidota, lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanu
sporta nodarbībās. Mēs piedāvājam apgūt
džudo. Tas ir cīņas sporta veids, kurš nāk no
Japānas un ir Olimpiskais sporta veids.
Džudo ir viens no retajiem sporta veidiem,
kurā notiek bērna harmoniska attīstība. Ar to
saprotam, ka džudo ir svarīgas visas fiziskās
īpašības un, lai gūtu panākumus sportā un
dzīvē, tām visam ir svarīga loma. Fiziskās
īpašības attīstās kopā ar cilvēka garīgām
vērtībām, jo tikai gudrs džudists spēj uzvarēt
sevi un pēc tam citus.
Džudo zāle ir iekārtota un aprīkota ar dažādu
inventāru, lai treniņu procesu veidotu un
vadītu interesantu, drošu un virzītu uz bērna
vispusīgu attīstību. Kā nekad Rīga nebūs gatava, arī Saldus džudo zāle nebūs gatava pilnībā.
Biedrības darbība ir virzīta uz attīstību un

iespēju piedāvāt arvien jaunas iespējas
bērnu, jauniešu un pieaugušo attīstībā.
Nodarbojoties ar džudo, veidojas
stipra roku muskulatūra jeb satvēriens.
Tas ir būtiski, lai veiksmīgi cīnītos
un izpildītu tehniskos paņēmienus.
Satvēriens
veidojas,
izpildot
dažādus vingrinājumus, bet viens no
vingrinājumiem, ko izpilda džudisti, ir
rāpšanās pa vertikālo virvi. Tā ir dabiska kustība, kas attīsta visu ķermeni.
Rāpjoties pa virvi, bērni pārvar arī
bailes no augstuma un iegūst pārliecību
par saviem spēkiem. Projekta ietvaros džudo zālē tika uzstādītas četras
vertikālās virves, iegādāti vēl trīs
svarcelšanas stieņi un smaguma ripas.
Šāds inventārs ļauj treniņā procesu
dažādot un vadīt daudz produktīvāk.
Šobrīd Saldus džudisti cītīgi trenējās
ar jauno inventāru, lai vēlāk piedalītos
kluba iekšējās sacensībās un noskaidrotu stiprāko tvēriena īpašnieku Saldus
džudo zālē! ●

Starppagastu sporta spēlēs “Dienvidi” uzvar Nīgrandes pagasta komanda
sporta spēlēs “Dienvidi”.
Jau 11 gadus šīs spēles kopīgam mērķim – uzvarai – pulcē Saldus novada dienvidu pagastu sportistus. Šogad spēlēs piedalījās astoņu pagastu komandas – Jaunauces, Rubas, Pampāļu, Kursīšu, Zaņas, Vadakstes,
Ezeres un Nīgrandes. Apkopojot deviņu disciplīnu rezultātus (zolītē,
galda tenisā vīriešiem un sievietēm, basketbolā vīriešiem un sievietēm,
šaušanā vīriešiem un sievietēm, volejbolā vīriešiem un sievietēm,
minifultbolā, florbolā, svara bumbu celšanā, novusā vīriešiem un
sievietēm), pirmo vietu izcīnīja Nīgrandes komanda. Otro vietu
kopvērtējumā ieguva Ezeres komanda, bet trešo – pasākuma rīkotāji
Vadakstes komanda. Ceturtā vieta – Zaņas, piektā – Kursīšu, sestā –
Rubas, septītā – Pampāļu, bet astotā – Jaunauces pagastam. ●

Maija Rjabova, Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste
Marta vidū Vadakstes pagasta sporta zālē Saldus novada pierobežas
pagastu sportisti, sporta darba organizatori, pagastu pārvalžu vadītāji
un līdzjutēji ieradās uz svinīgu sporta spēļu “Dienvidi” noslēguma
pasākumu.
Šogad pasākuma rīkošana tika uzticēta Vadakstes pagasta pārvaldei.
Krāšņi rotātajā zālē ar simbolisku lāpu gājienu tika atklātas svinības.
Viesus uzrunāja Vadakstes pagasta pārvaldes vadītāja Eva RozīteŅikitina, Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa, kā arī
Saldus p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
direktore Laura Liepiņa. Sportistiem tika vēlēta izturība, gribasspēks,
veiksme un, protams, iespēja arī nākamgad pārstāvēt savus pagastus
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JUBILĀRI
Sirsnīgi sveicam jubilārus!
Saldus novada dome
Nes sirdī vienmēr gaismu,
Un sapņos cerību baltu.
Nes rītam pretim labestību
Un dienas solī mīlestību.
/Ā.Āre/

Ezeres pagastā
Ligita Dēvita – 60
Vija Ceļapītere – 65
Jānis Sipenieks – 75
Ausma Kalniņa – 80
Gendruta Mikucka – 80
Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Jānis Butilkins – 55
Dzintra Pumpure – 70
Mariona Akavicka – 70
Valentīna Meire – 80
Antons Peleckis – 50
Andrejs Vinogradovs – 50
Vitauts Karpis – 55
Irēna Vaičekauskiene – 55
Danuta Bekasova – 60
Baiba Vīnšteina – 75
Gunārs Kunkulis – 80
Broņislava Ozola – 80
Ārija Čerņējeva – 91
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Antans Pragulbicks – 55
Antans Žile – 65
Jānis Bariss – 70
Jānis Benuševics – 70
Velta Berkina – 70

Maruta Gabrāne – 70
Viktors Zālmanis – 70
Erna Balcere – 93
Valdis Jēkabsons – 55
Raita Ozola – 75
Dzidra Gulbe – 80
Kursīšu pagastā
Dainis Gorbunovs – 55
Rasma Bolšteina – 60
Antoņina Grinkeviča – 65
Jurijs Kinčs – 70
Lutriņu pagastā
Marita Faulmauma – 60
Gunta Romule – 60
Vitauts Sutkus – 60
Ruta Koļesova – 65
Vladimirs Matuļs – 65
Gunta Pole – 65
Maruta Sproģe – 65
Rudīte Freidenfelde – 70
Aija Rozentāle – 70
Juris Aveniņš – 75
Lilija Jansone – 80
Zaiga Pelīte – 80
Nīgrandes pagastā
Sandra Liepiņa – 50
Indra Bušma – 55
Daiga Jankus – 55
Daira Lagzdiņa – 55
Janina Joldžu – 60
Pampāļu pagastā
Aldis Sukuts – 50
Sergejs Ščerbaņenko – 50
Vilhelmīne Grugute – 55
Austra Zoša – 80
Saldus pagastā
Liāna Brizga – 50
Gatis Zadovskis – 50
Vita Jomanta – 55
Māris Ķiļķins – 55
Andis Ozolnieks – 55
Andrejs Strazdiņš – 60

Ivars Braznovskis – 65
Vija Būdeniece – 70
Valda Markule – 70
Iveta Borisēviča – 80
Ieva Stepiņa – 80
Vadakstes pagastā
Irēna Guldupa – 50
Uldis Andersons – 50
Vitauts Statkus – 50
Stasis Guldups – 55
Ona Varpučinska – 65
Maruta Gedgaude – 70
Zaņas pagastā
Valda Kalvāne – 60
Aivars Kesmins – 60
Jānis Liekniņš – 65
Regīna Zēna – 75
Zirņu pagastā
Jānis Čerenko – 70
Rita Levica – 70
Imants Zemturis – 70
Marija Auna – 75
Zvārdes pagastā
Verners Valteris – 55
Miervaldis Jēkabsons – 60
Velta Sprukstiņa – 65
Adelija Moroza – 91
Saldus pilsētā
Klāra Brigzna – 70
Ināra Kamerāde – 70
Jānis Lieldaudzietis – 70
Edmunds Sadauskis – 70
Ona Vārpiņa – 70
Andris Zvirbulis – 70
Lilija Binovska – 75
Valentīna Durnova – 75
Ruta Egle – 75
Alla Kadoļčika – 75
Vilnis Līcītis – 75
Daina Oliņa – 75
Petronele Susekle – 75
Valentīns Šiškins – 75

Rasma Anšone – 80
Valija Arājuma – 80
Birute Freimane – 80
Ilga Grīnberga – 80
Inārs Muša – 80
Gunārs Peniķis – 80
Linards Platpieris – 80
Vija Rešķe – 80
Elvīra Treinovska – 80
Ona Vanaga – 80
Juris Vācietis – 80
Imants Vecpuisis – 80
Ilmārs Vencenkelis – 80
Lija Žubule – 80
Melita Ābele – 85
Aina Eze – 85
Teodors Markevics – 85
Rasma Narnicka – 85
Edvīns Vēdzele – 85
Emīlija Dūdiņa – 92
Alise Balode – 93
Jēkabs Muša – 93
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.

Saldus novada svētki
Una Andersone, Saldus novada p/a „Saldus tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” tūrisma speciāliste
2015. gada 15. un 16. maijā notiks piektie Saldus novada svētki. To
vadmotīvs šajā gadā ir “Rakstu raksti”.
Sestdien, 16. maijā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 norisināsies svētku
tirgus. Pieteikties svētku tirgum var līdz šī gada 30. aprīlim. Pieteikumus, norādot tirgus vietas platību, preču klāstu un kontaktinformāciju,
lūdzam sūtīt uz e-pastu: tic@saldus.lv. Pieteikties var arī, zvanot pa
tālruni 63807443. Tirgošanās ir bez maksas, bet aprīkojums (galdi,
stendi) ir jānodrošina pašiem.
Tiek aicināti pieteikties arī uzņēmēji, kuri svētku norises vietās ir
gatavi sniegt ēdināšanas pakalpojumus – Kalpaka laukumā 16. maijā
(no plkst. 9:00 līdz 16:00), Kalnsētas parka estrādē 16. maijā (no plkst.
18:00 līdz 04:00), kā arī 15. maijā Saldus ezera pludmalē (no plkst.
20.00 līdz 24.00).

Pieteikties var , zvanot pa tālr. 26482633 vai rakstot uz e-pastu andra.
kaulina-ostrovska@saldus.lv.
Šogad Saldus novada svētku moto ir „Rakstu Raksti”. Piektdien, 15.
maijā, Saldus pilsētā paredzēti vairāki koncerti – Austras Pumpures un
Austrasbērnu koncerts Saldus Mūzikas un Mākslas skolas ēkā, kā arī
Fēliksa Ķiģeļa koncerts Saldus ezera pludmalē. Vakara izskaņā tiks
aizdegtas tēlnieka Kārļa Īles uguns skulptūras Saldus ezerā.
Sestdien, 16. maijā, visas dienas garumā pilsētā paredzēti dažādi
pasākumi. Svētku apmeklētājus priecēs bērnu un jauniešu teātru
izrādes, pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, koncertu sniegs pūtēju
orķestris „Saldus” un akordeonistu ansamblis „Akords”. Neiztrūkstoša
svētku sastāvdaļa, protams, ir svētku gājiens, draiskais skrējiens
„Ciecernieks”, kā arī motociklu parāde Saldus ielās. Bērnus iepriecinās
atrakcijas. Svētku noslēgumā paredzēts muzikālās apvienības „Raxtu
Raxti” koncerts. ●
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PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM

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.

18.03. – 05.05.

Mākslas izstāde „Rozentāla pēdas Saldū”.

07.04. – 03.05.

Dokumentāla izstāde „Tiem, kas glāba pasauli” veltīta
Černobiļas AES avārijas atcerei.

16.04. plkst. 14.00

Saldus un Brocēnu novada Černobiļas AES seku likvidētāju
godināšana.

18.04. plkst. 11.00

Saldenieku tikšanās ar kritušo karavīru meklēšanas vienību
pārstāvjiem.

17.04. plkst. 10.00

Skolēnu pašpārvalžu un jaunatnes organizāciju pārstāvju
diennakts pasākums. Pieteikties līdz 10. aprīlim, rakstot uz
e-pastu rudite.muraseva@saldus.lv.

24.04. plkst. 17.00

Sarunu pēcpusdiena „Runā TEDs”.

29.04. plkst. 17.00

JIC „Šķūnis” deviņu gadu jubilejas pasākums (aicinām
piedalīties skolu un pagastu komandas).

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
2.04. plkst. 16.00

Mākslas skolas nobeiguma darbu aizstāvēšana.

10.04. plkst. 18.00

Improvizācijas teātris "Saldais impro". Ieeja par ziedojumiem.

13.04. – 17.04.

Radošo eksperimentu nedēļa.
KAPELLERU NAMĀ

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
20.04. – 24.04.

Bibliotēku nedēļas pasākumi: “Datorkursi senioriem” un
erudīcijas konkurss “Rainis un Aspazija – divas saules
debesīs”.

22.04. plkst. 16.00

Literārs pasākums „Mūsu mirdzēšanas laiks”. Tikšanās ar
dzejnieci un rakstnieci Andu Līci un mūziķi Uldi Fridrihsonu.

Plkst. 18.00

Aerobika pirmdienās un ceturtdienās.

Visu mēnesi

Joga. Otrdienās plkst. 18.00, ceturtdienās plkst. 19.00

Pirmdienās

Kapelas “Strops” mēģinājums plkst. 19.00.

Trešdienās

Knēveļu skoliņa plkst. 11.00.

Trešdienās

Folkloras kopas “Medainis” mēģinājums plkst. 18.00.

24. un 25.04.

Jauno grāmatu dienas.

10.04. plkst. 18.00

24.04. plkst. 17.00

Ineses Patarajas grāmatas “Tā maizīte – gabaliņu es laužu”
atvēršanas pasākums.

Seminārs par partnerattiecību un ģimenes enerģētiku. Vada
Ieva un Ģirts Ančevski.

25.04. plkst. 15.00

Seminārs “Sava stila veidošana”. Vada Una Bernatoviča.

11.03. – 30.04.

Ezeres vidusskolas skolēnu darbu izstāde “Tikai papīrs”.

1.04. – 30.04.

Māras Opeltas kolāžu izstāde.

1.04 – 30.04.

Izstāžu cikla “Saldus bibliotēka 1925-2015 : mirkļi no
vēstures” 4. izstāde “Atzinība cauri gadiem”.

Sulu tirgus.

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ

16.02. – 16.05.

Novadpētniecības izstāde „Jēkabam Janševskim – 150”.

11.04.

1.04. – 18.04.

Fotoizstāde „Latvijas mazās gaismas pilis”.

25.04.

Ūsiņa tirgus.

3.04. plkst. 19.00

Ekumēnisks gājiens pa Saldus pilsētas ielām. Procesija sāksies pie Saldus Sv. Jāņa ev. luteriskās baznīcas un
noslēgsies pie Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu
baznīcas.

5.04. plkst. 13.00

Ikviens tiek aicināts Kalpaka laukumā iešūpot, iedziedāt un
iedancot Lieldienas. Būs Lieldienu tirdziņš, leļļu teātris, deju
kolektīva uzstāšanās, iespēja apskatīt un samīļot Lutriņu
trušus, atrakcijas, olu kaujas u.c. aktivitātes.

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē
17.04. plkst. 19.00

Stand-up
komēdija
pieaugušajiem
“Mana
kaķa
dienasgrāmata”. Kaķa lomā – Jānis Jarāns. Biļešu cena:
7,00 EUR. Biļetes var iegādāties Saldus TIC centrā (Striķu
ielā 3) vai www.bilesuparadize.lv.

SALDUS PILSĒTĀ

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centra zālē
12.04. plkst. 16.00

Animācijas filma ģimenei “Asteriks: Dieva zeme”. Ieejas
maksa: 1,00 EUR.

21.04. plkst. 10.00

Izrāde bērniem “Pepija Garzeķe”. Izrādes ilgums 1 stunda 30 minūtes, 2 cēlieni. Biļetes cena 4.00 EUR. Biļetes
iespējams rezervēt grupām, zvanot pa tel. 27845842.

24.04. plkst. 19.00

Saldus Tautas teātra izrāde “Tobago”. Biļešu cena 3.00
EUR. Bērniem un pensionāriem 2.00 EUR.

26.04. plkst. 16:00

Animācijas filma visai ģimenei „Pūķa ligzda”.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ
11.04. plkst. 12.00

Saldus un apkārtnes koru skate. Piedalās 11 kori no Saldus,
Brocēnu un Skrundas novadiem.

15.04. plkst. 11.00

Skolu teātru skate.

16.04. plkst. 11.00

„Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem”. Austrumkursas bērnu un jauniešu folkloras kopu
skate.

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ
1.04. – 30.04.

Saldus fotokluba “ESDARU” 4. gada izstāde “S.4”.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
4.04. plkst. 10.00

Saldus novada kausa izcīņa/Starptautisks turnīrs telpu
futbolā veterāniem 45+. Saldus sākumskolas sporta zālē.

10.04. plkst. 10.00

Zonu sacensības minifutbolā 2003. - 2005.g.dz. Saldus
sākumskolā, Brocēnos un Nīgrandē.

4.04. plkst. 17.00
11.04. plkst. 17.00

Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus - Barons/LDz.
Aldaris LBL spēles basketbolā BK Saldus - Liepāja/ Triobet.
Saldus sporta kompleksā.

4.04., 11.04. un
25.04. plkst. 10.00

Saldus novada čempionāts šahā. Saldus sporta kompleksā.

9.04. plkst. 16.00

Tautas orientēšanās sacensības ABC 2015. Kalnsētas parkā.

11.04.,
25.04.
plkst. 12:00

Saldus novada čempionāts dambretē 3., 4. kārta. Saldus
sporta kompleksā.

18.04. plkst. 20.00

Studentu balle. Dejas kopā ar grupu “Rūtaini krekli”.
Muzikāli pārsteigumi, vietējo ražojumu degustācijas.

16.04. plkst. 16.00

Tautas orientēšanās sacensības ABC 2015 Līkajā mežā.

28.04. plkst.15.00

5. - 9. klašu koru, meiteņu koru un jaukto koru skate “Ceļā
uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”.

17.04. plkst. 10.00

Finālsacensības
sākumskolā.

30.04. plkst. 13.00

1. - 4. klašu koru kopmēģinājums koncertam „Roku rokā”.

18.04. plkst. 10.00

Lieldienu turnīrs volejbolā vīriešiem. Saldus sporta
kompleksā.

Žonglēšanas nodarbības kopā ar brīvprātīgo Teo no
Rumānijas.

23.04. plkst. 16.00

Tautas orientēšanās sacensības ABC 2015 Zirņu pagastā.

24.04. plkst. 10.00

Krosa sacensības visām vecuma grupām Kalnsētas parkā.

10.04. plkst. 17.00

Filmu un diskusiju vakars „Dzīvnieku aizsardzība”.

14.04. plkst. 16.00

Galda tenisa turnīrs.

25.04. un 26.04.
plkst. 10:00

Starptautiskais džudo turnīrs “Saldais džudo 2015”. Saldus
sporta kompleksā.

15.04. plkst. 16.00

Novusa turnīrs.

30.04. plkst. 16.00

16.04. plkst. 16.00

X-box un gaisa hokeja turnīrs.

Tautas orientēšanās sacensības ABC 2015. O. Kalpaka
piemiņas vietā “Airītes”.

1.05. plkst. 12.00

1. maija skrējiens/ielu stafete pie O. Kalpaka laukumā

SALDUS JAUNATNES ATPŪTAS UN INICIATĪVU CENTRĀ „ŠĶŪNIS”
Trešdienās
17.00
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plkst.

minifutbolā

2003. - 2005.g.dz. Saldus

EZERES PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

5.04. plkst. 18.00

Dueta Inga un Normunds koncerts.

5.04.

Lieldienu pasākumi Nīgrandes pagastā.

6.04. plkst. 12.00

Ezeres kultūras namā Lieldienu zaķi gaidīs gan mazus, gan
lielus pasākuma apmeklētājus, lai kopīgi ripinātu olas, darbotos radošās darbnīcās un kopā izzinātu senās tradīcijas.

17.04. plkst. 20.00

Grupas “Galaktika” koncerts.

25.04.

Amatiermākslas kolektīvu koncerts Kalnu kultūras namā.

Visu mēnesi

Klinšu kāpšanas nodarbības. Piektdienās 19:00 - 21:00;
sestdienās un svētdienās 11:00 - 13:00

No plkst. 13.00 –
18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā. Otrdienās,
trešdienās, 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.

5.04. plkst. 15.00

Lieldienu pasākums bērniem: leļļu teātris “Zaķa pirmās
Lieldienas”, tradicionālās Lieldienu rotaļas “Mežvidos”.

10.04.

Novadnieku
pagasta
amatierteātra
“Pieskāriens”
iestudējums Hermaņa Paukša lugai “Nāves miegā”.

11.04. plkst. 10.00

Novadnieku turnīrs telpu futbolā pagasta pārv. sporta zālē.

18.04.

Sieviešu kora ”Draudzība” 35 gadu jubilejas svinības.

5.04. plkst. 13.00

Pasākums “Lieldienu varavīksni zīmēsim visi kopā”.
Pampāļu parkā.

3.04. plkst. 16.00

Saiets “Kaimiņu būšana” Druvas kultūras namā.

4.04.

Kalnciema kvartāla tirdziņā “Lieldienas klāt” piedalīsies
VPDK “Druva” un folkloras kopa “Zemturi”.

6.04. plkst. 12.00

Pasākums “Liela diena atnākusi” Druvas parkā pie šūpolēm.

10.04.

Dienas centra pašdarbnieku koncerts “Jautrais pavasara
virpulis”.

11.04. plkst. 18.00

8. starpnovadu vidējās paaudzes deju kopu festivāls
“Trejdeksnis”. Ieeja bez maksas. Druvas kultūras namā.

9.04. plkst. 13.00
10.04.

Kino vakars Ezeres kultūras namā. Plkst. 17.00 animācijas
filma “Asteriks”, bet plkst. 18.30 filma pieaugušajiem
“Laimes ekonomika”.

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
5.04. plkst. 12.00

Jautra Lieldienu izrāde “Pa Vinnija Pūka pēdām līdz
Lieldienām” Rubas tautas namā.

20.04. – 26.04.

Bibliotēku nedēļa. Rubas bibliotēkā

23.04.

Pasākums bērniem “Es un mana bibliotēka” Rubas
bibliotēkā.

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
3.04. plkst. 11.00

Lielās piektdienas sporta spēles Šķēdes sporta zālē.

6.04. plkst. 13.00

Lieldienu pasākums Šķēdes pakalpojuma centra zālē.

10.04. plkst. 17.00

Šķēdes brīvā laika centrā Veselīga dzīves veida pasākums
jauniešiem.

24.04.

Jubilejas pasākums mazākajiem lasītājiem „Jaunlutriņu pagasta bibliotēkai–65”.

25.04

Lielā sakopšanas talka Jaunlutriņos.

1.04. – 30.04.

Foto izstāde “Pašiņš” Jaunlutriņu pagasta bibliotēkā.

1.04. – 30.04.

Saldus novada piecgadei veltīta izstāde „Medus pilieni”
Tautas namā.

Nodarbību cikls
Šķēdes
dienas
centrā:
1. 04. plkst.10.00

Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonds ir
atbalstījis projektu “Radošās dienas senioriem”.

7.04. plkst.10.00
14.04. plkst.10.00
21.04. plkst.10.00
30.04. plkst.10.00

NOVADNIEKU PAGASTĀ

Leļļu izrāde “Upe” Ezeres kultūras namā.

1. nodarbība – “Bībeles stunda senioriem” un praktiska
nodarbība “Lieldienu dāvana”;
2. nodarbība – “Aplokšņu mozaīka”;
3. nodarbība – “Ziedu broša” un izglītojošs pasākums
“Medutiņš”;
4. nodarbība – “Dekoratīvā vāze” un “Dāvanu maisiņš”;
5. nodarbība – “Foto orientēšanās”.

KURSĪŠU PAGASTĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

SALDUS PAGASTĀ

17.04.

Pasākums “Aprīļa joks” pagasta Dienas centrā.

5.04. plkst. 12.00

Lieldienas kopā ar Kursīšu bērnu ansambli “Notiņas”
Kursīšu Jaunajā zālē.

17.04. plkst. 18.00

Skolēnu tautisko deju kolektīvu sadancošana Druvas
kultūras namā.

7. – 10.04.

Projektu nedēļa “Masu saziņas līdzekļi” Kursīšu pamatskolā.

22.04.

Veselības brauciens ar riteņiem.

7.04.

Lieldienu pasākums 1. - 4. klasei Kursīšu pamatskolā.

24.04. plkst. 13.00

8.04.

Pasākums 1. - 9. klasei “Teātra dienas” Kursīšu pamatskolā.

Talka J. Rozentāla dzimtajās mājās “Bebri”. Visi laipni
aicināti!

16.04. plkst.13.30

Pasākums “Pulksteņu nakts gaitas un citi stāsti”, tikšanās ar
bērnu literatūras rakstnieci Māru Cielēnu.

25.04. plkst. 18.00

Jauniešu tautisko deju kolektīvu sadancošana Druvas
kultūras namā.

1. – 17.04.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde “Ko
stāsta senlietas” Kursīšu bibliotēkā.

29.04.

Pasākums bērniem “Jautrā pēcpusdiena” pagasta Dienas
centrā.

1. – 17.04.

Lietišķās mākslas meistares Melitas Mednes rokdarbu
izstāde “Cimdi un zeķes. Raksti.” Kursīšu bibliotēkā.

3.04.

Vadakstes kamīnzālē notiks Vadakstes kausa izcīņa zolītē.

9.04.

Izrāde “Literārā tiesa” pēc Ē. Kūļa stāsta „Haubices
izredzētais” motīviem. Vadakstes pagasta bibliotēkā.

21.04. plkst. 16.00

„Krustvārdu mīklu minēšanas čempionāts” 3. kārta Kursīšu
bibliotēkā.

28.04. plkst. 19.00

Lasītāju kluba pasākums Kursīšu bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ

7. – 30.04.

Laura Rinmaņa foto izstāde „Baznīcas” Lutriņu bibliotēkā.

10.04. plkst. 11.00

Lutriņu pensionāru tikšanās ar citu pagastu senioriem
Lutriņu klubā.

12.04.

Lutriņu klubā 6. Kurzemes tautas muzikantu saiets.

20. – 24.04.

Latvijas Bibliotēku nedēļa Lutriņu bibliotēkā.

25.04.

Lielās Talkas ietvaros Lutriņu pagasta teritorijā tiks rīkota
sakopšanas akcija.

27.04. plkst. 11.00

Muzikāli literārs sveiciens čaklajiem PII „Kāpēcītis” 2014.
gada Bērnu žūrijas dalībniekiem ar dziesminieku Andri
Riekstiņu. Lutriņu klubā.

28.04. plkst. 11.00

Tikšanās ar bērnu rakstnieku Māri Runguli Lutriņu
pamatskolā. Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

VADAKSTES PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ
16.04.

Austrumkursas bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums
Zirņos “Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem”.
ZVĀRDES PAGASTĀ

Sestdienās
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

4.04. plkst. 12.00

Radošās nodarbības lieliem un maziem. Tēma – Lieldienas.

5.04. plkst. 13.00

Lieldienu pasākums Striķu muižas parkā.

11.04.

Zvārdes pagasta vokālais sieviešu ansamblis “Druve”
piedalīsies sadziedāšanās koncertā “Pavasara mirkļi’’
Blīdenes kultūras namā.
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PASĀKUMS

Saldus novada Uzņēmēju gada balva – svētki mūsu uzņēmējiem

Zane Sproģe, Saldus novada p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

P

ēc izstādes „Ražots Saldū” 28. marta
vakarā Saldus Mūzikas un Mākslas
skolas ēkā notika svinīgs pasākums – „Saldus novada Uzņēmēju gada balva”.
Šo vakaru Saldus novada pašvaldība bija
sarūpējusi Saldus novada uzņēmējiem, lai
suminātu Saldus novada Uzņēmēju gada balvai nominētos un izstādes „Ražots Saldū”
dalībniekus. Saldus novada pašvaldība lepojas
ar to, kas radīts Saldus novadā. Uzņēmēju gada
balvas pasākumā pateicās pašiem labākajiem
un priecājās par to, kas uzņēmējdarbības jomā
Saldus novadā paveikts iepriekšējā gada laikā.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa uzrunā uzņēmējiem izteica savu
gandarījumu par to, ka mūsu novadā ir čakli
un radoši uzņēmēji. „Saldus novadā uz gandrīz
28 tūkstošiem iedzīvotāju ir 2296 uzņēmumu
– tas ir daudz!”, teica I. Rassa.
Pateicības rakstus saņēma izstādes „Ražots
Saldū” dalībnieki – uzņēmumi, biedrības un
pagastu pārvaldes.
Nominācijā „Gada lielākais nodokļa
maksātājs” pēc Valsts ieņēmuma dienesta
datiem tika vērtēti tie uzņēmumi, kuri
samaksājuši lielāko iedzīvotāju ienākuma
nodokli. Nominācijā “Gada partneris” savus pretendentus varēja izvirzīt pagastu
pārvaldes, iestādes un pašvaldība, savukārt
iedzīvotāji varēja pieteikt savus kandidātus
trijās no iepriekš minētajām nominācijām,
proti, gada ražotāju, gada jauno uzņēmēju
un gada tirgotāju/pakalpojuma sniedzēju.
Šogad balvai bija izvirzīti 43 pretendenti, no kuriem komisija katrā nominācijā

izvēlējās trīs uzņēmumus, kurus apmeklēja
klātienē un ar kuru pārstāvjiem tikās. Katram
uzņēmumam tika vērtēti ļoti dažādi aspekti
– gan uzņēmuma mārketinga aktivitātes, gan
teritorijas sakoptība, gan izaugsmes rādītāji un
daudz kas cits.
Šogad vērtēšanas komisijas sastāvā bija Saldus novada pašvaldības izpilddirektora pirmā
vietniece Sarmīte Ozoliņa, AS “SEB banka”
pārstāvji, Saldus novada pašvaldības attīstības
nodaļas vadītājs Egils Ķuzis, kurš savus
pienākumus dalīja ar projektu vadītāju Gintu
Ernšteinu, laikraksta “Saldus Zeme” žurnāliste
Daina Marcinkus un pašvaldības aģentūras
Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” direktore Laura Liepiņa.
Nominācijas „Gada ražotājs” pretendenti
bija SIA “66 North Baltic”, kas ražo augstas
kvalitātes apģērbus eksportam, SIA “Saldus
Maiznieks”, kas rada garšīgu un smaržīgu
maizi un SIA “AGB serviss”, kas ražo apkures
katlus un citu aprīkojumu katlumājām. Balvu
„Gada
Ražotājs”
ieguva SIA “66 North
Baltic”.
Nominācijas “Gada
tirgotājs/pakalpojumu
sniedzējs” pretendenti
bija: SIA “Pindstrup
Latvia” “Veiķenieku”
iecirknis – uzņēmums
nodarbojas ar kūdras
izstrādi, bet šajā
nominācijā
bija
izvirzīts
kā
ceļa
uzturēšanas
pakalpoju
sniedzējs,
SIA
“Hards”
–

uzņēmums nodarbojas ar darba apģērbu un
apavu tirdzniecību un ZS “Klintis” jeb plašāk
pazīstams kā restorāns “Stikla pērlīšu spēle”.
Balvu “Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs”
saņēma ZS “Klintis”.
Nominācijas “Gada jaunais uzņēmējs” pretendenti bija: SIA “Vārpiņa MR” – kafejnīca,
IK “Ilze Krūziņa”, kas nodarbojas ar medus
produktu ražošanu, Ēberliņu dravas pārstāvis
Krists Ēberliņš un piemājas saimniecības
“Kļavas” jaunais truškopis Ansis Kviesis.
Balvu saņēma Krists Ēberliņš.
Nominācijā „Gada lielākais nodokļa
maksātājs” bija nosaukti pieci uzņēmumi, kas
ir lielākie Saldus novada iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji 2014. gadā: SIA “Saldus
Mežrūpniecība”, SIA “Saldus ceļinieks”,
SIA “Pampāļi”, SIA “66 NORTH BALTIC”
un SIA “Lanos”. Nominācijā „Gada lielākais
nodokļa maksātājs” balvu saņēma SIA “Saldus Mežrūpniecība”.
Nominācijai „Gada sadarbības partneris” bija
izvirzīti trīs pretendenti. SIA “Pindstrup Latvia” “Veiķenieku” iecirkni kā sadarbības partneri bija izvirzījusi Lutriņu pagasta pārvalde,
keramiķi Ivetu Beseri – Novadnieku pagasta
pārvalde, bet SIA “Matss” – Saldus novada
pašvaldība. Balvu „Gada sadarbības partneris”
saņēma SIA “Pindstrup Latvia” “Veiķenieku”
iecirknis un SIA “Matss”.
Šogad katras nominācijas uzvarētājs saņēma
īpašu balvu – metālmākslinieka Reiņa
Kuncīša darināto piemiņas velti, kas veidota
stilizētā bišu šūnas veidā un simbolizē to, cik
mūsu uzņēmēji ir strādīgi, čakli un darbīgi, kā
arī to, ka viņi savu rūpalu veic tieši šeit, Latvijas saldākajā vietā – Saldus novadā.
Pēc svinīgās ceremonijas pasākuma „Saldus
novada Uzņēmēju gada balva” dalībniekus
priecēja muzikālā apvienība „DaGamba”.
Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieris
Mārtiņš Počs. Ar muzikāliem priekšnesumiem

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 54, 2015. gada APRĪLIS. 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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