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Šajā numurā:
Domes sēde

Saistošie noteikumi

Pagastos

Pasākumu kalendārs

> 2. lpp.

> 3. - 6. lpp.

> 13. - 16. lpp.

> 18. - 19. lpp.

Izstādi “Ražots Saldū” šogad
apmeklējuši ap pieciem tūkstošiem interesentu

Maija Rjabova, p/a “Saldus TIKS
centrs” direktores vietniece kultūras
jautājumos
Līdz ar pavasara iestāšanos jau
piekto gadu norisinās izstāde
“Ražots Saldū”, kurā vienkopus
pulcējas gan Saldus novada tirgotāji
un pakalpojumu sniedzēji, gan arī
iestādes un pagastu pārvaldes.
Pagājušajā nedēļas nogalē Saldus
sporta kompleksā notikušo izstādi
apmeklēja ap pieciem tūkstošiem
Saldus novada iedzīvotāju un
viesu. Šogad izstādē piedalījās
vairāk dalībnieku nekā citos gados,
un paralēli izstādei tika rīkots arī
seminārs par uzņēmējdarbību, kurā
piedalījās Kurzemes pašvaldību
vadītāji un uzņēmumu pārstāvji.

Saulainā otrā aprīļa diena iesākās ar
Saldus novada domes priekšsēdētājas
Indras Rassas sveicinu dalībniekiem
un apmeklētājiem, svētku kūkas
baudīšanu,
VPDK
“Bandava”
un Kursīšu vokālā ansambļa
priekšnesumu. Šogad skaisto kūku,
kuras garums bija ap diviem met
riem un svars – ap 50 kg, sarūpēja
SIA “Jānis”, un tā tika notiesāta 20
minūšu laikā.
Dienas
laikā
apmeklētājus
un arī izstādes dalībniekus ar
priekšnesumiem priecēja grupa
“Rūtaini krekli”, Lutriņu bērnu
folkloras kopa, BDK “Dzīpars”,
JDK “Kursa”, Druvas folkloras
kopa “Zemturi” un pūtēju orķestra
“Saldus” ansamblis. Kā ierasts,
arī par pasākuma mazākajiem
apmeklētājiem tika padomāts –
biedrība “Saldene” bija sarūpējusi
dažādas atrakcijas, bet kompleksa
ārpusē lauku sētas “Kaijas” saim
niece Ieva Forstmane piedāvāja
izjādi ar zirgu.
Izstādes noslēgumā tika izlozētas ap
30 atbalstītāju sarūpētās balvas.
Pasākuma rīkotāji pateicas visiem
izstādes dalībniekiem un Saldus
sporta kompleksa darbiniekiem! ●
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SALDUS NOVADA DOMES SĒDE
P/a “Saldus TIKS centrs” sabiedris
ko attiecību speciāliste Zane Sproģe

SIA “UrbanHouse” uzņēmējdarbības
veikšanai.

31. martā notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīti 53
lēmumprojekti.

•Atļāva SIA “Saldus namu pārvalde”
atsavināt tai piederošo nekustamo
īpašumu Lielā iela 6, Saldus, publiskā
izsolē saskaņā ar Publiskas perso
nas mantas atsavināšanas likuma
nosacījumiem.

•Saldus vidusskolas direktora amatā
iecēla Ingu Mankus. I. Mankus līdz
šim bija Saldus 2. vidusskolas direk
tores pienākumu izpildītāja.
•Domes sēdē tika apstiprināts Saldus
vidusskolas nolikums.
•Biedrībai “VELTE” bez maksas
lietošanā nodeva Pampāļu pamat
skolas telpas un skolas teritoriju bērnu
vasaras nometņu organizēšanai.
•Nolēma izvirzīt 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” atbalsta saņemšanai šādas Sal
dus novada pašvaldības mācību
iestādes: vidusskolu grupā – uz Sal
dus 1. vidusskolas un Saldus 2. vidus
skolas bāzes izveidojamo reģionālo
vidusskolu – Saldus vidusskolu;
pamatskolu grupā – Saldus pamat
skolu un Cieceres internātpamatskolu;
sākumskolu grupā – Striķu pamat
skolu, to pārveidojot par Striķu
sākumskolu (1. – 6. klase).
•Nolēma izsniegt AS “Latvijas
valsts meži” bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts –
grants un smilts ieguvei atradnē
“Smites II” nekustamajā īpašumā
“Valsts meži Šmites”, Zvārdes
pagastā, Saldus novadā, kā arī izs
niegt SIA “Jaunie meži” bieži sasto
pamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
smilts ieguvei atradnē “Stūrīši”,
Lutriņu pagastā, Saldus novadā.
•Pamatojoties uz privātpersonas
iesniegumu,
nolēma
uzsākt
detālplānojuma izstrādi nekustamā
īpašuma Zvārdes iela 3, Saldus,
sastāvā esošajai zemes vienībai.
•Nolēma Saldus novada pašvaldībai
iesaistīties Latvijas Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā.
•Apstiprināja pašvaldības nekusta
mo īpašumu izsoļu rezultātus.
•Nodeva atsavināšanai vairākus
pašvaldībai piederošus nekustamos
īpašumus.
•Nolēma
iznomāt
nekustamā
īpašuma daļu Jelgavas ielā 18, Saldū,
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•Lai realizētu projektu “Brīvības,
Slimnīcas un Ezera ielu krustojuma
pārbūve un divu stāvlaukumu izbūve
uzņēmējdarbības uzlabošanai Saldū,
Saldus novadā”, nolēma iegādāties
Saldus novada pašvaldības īpašumā
nekustamo īpašumu Ezera iela 5,
Saldus, par 16 500 euro, slēdzot pir
kuma līgumu pie nosacījuma, ka ir
samaksāts nekustamā īpašuma no
doklis par 2016. gadu pilnā apmērā.
•Izdarīja grozījumus 2010. gada 16.
decembra noteikumos Nr. 9 “Notei
kumi par piemaksas noteikšanu par
papildus darba veikšanu Saldus no
vada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem”; 2010. gada 16. decem
bra noteikumos Nr. 12 “Noteikumi
par Saldus novada domes un Saldus
novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku komandējumiem un darba
braucieniem”; 2010. gada 16. decem
bra noteikumos Nr. 11 “Noteikumi par
kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to
saistīto izdevumu segšanas kārtību
Saldus novada domes un Saldus no
vada pašvaldības amatpersonām un
darbiniekiem”; 2013. gada 28. no
vembra noteikumos Nr. 4 “Par Sal
dus novada pašvaldības darbinieku
novērtēšanu” un 2011. gada 11. au
gusta noteikumos Nr. 8 “Noteikumi
par Saldus novada pašvaldības dar
binieku materiālo stimulēšanu”.
•Nolēma piešķirt līdzfinansējumu
300 euro apmērā biedrības “Pa
sentēvu
pēdām”
sabiedriskās
aktivitātes “Ezeres kultūrvēstures un
novadpētniecības materiālu krātuves
“Muitas Nams” dalība starptautiskā
akcijā “Muzeju nakts”” realizācijai;
300 euro apmērā biedrības “Deju
kopa
Bandava”
sabiedriskās
aktivitātes “VPDK “Bandava” 30
gadu jubilejas pasākuma balles
norises organizēšana” realizācijai
un 300 euro apmērā biedrības
“Jaunmuižnieks”
sabiedriskās
aktivitātes “Lielā talka Jaunmuižā”
realizācijai, slēdzot līgumu ar novada
pašvaldību par finansiālu atbalstu pro
jekta realizācijā.

•Nolēma ņemt vairākus ilgtermiņa
kredītus
izglītības
iestāžu
sakārtošanai: Saldus 2. vidusskolas
ēkas Cieceres ielā 6, Saldū, jumta
seguma atjaunošanai un siltināšanai
līdz 100 000 euro apmērā ar termiņu
līdz 15 gadiem; bēniņu pārseguma
siltināšanai un pārseguma daļējai
nomaiņai Ezeres vidusskolas ēkai
līdz 61 000 euro apmērā līdz 15 ga
diem; stāvlaukuma izbūvei pie Saldus
2. vidusskolas J. Rozentāla ielā 19,
Saldū, līdz 55 000 euro apmērā līdz
15 gadiem; klašu telpu atjaunošanai
Saldus 2. vidusskolā J. Rozentāla
ielā 19 un Cieceres ielā 6, Saldū,
līdz 190 000 euro apmērā līdz 25
gadiem, aizņēmuma pamatsummas
atmaksu sākot ar 2017. gada mar
tu, no Valsts kases ar tās noteikto
kredīta atmaksas procenta likmi vai
no citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem,
kas tiks izlietots 2016. gadā.
•Apstiprināja budžeta iestādes “Sal
dus novada pašvaldība” maksas pa
kalpojumus.
•Nolēma piešķirt finansējumu 2057
euro apmērā Saldus mākslinieku
grāmatas “Kādā krāsā ir Saldus” 500
eksemplāru iegādei un 4418.48 euro
I. Samauskas grāmatas “Piecpadsmit
tilti” 800 eksemplāru iegādei.
•Atļāva pārdot par brīvu cenu Ezeres
pagasta pārvaldei piederošo kustamo
mantu – vieglo automašīnu VOLVO
V40, pirmais reģistrācijas datums
17.06.1999., atlikusī grāmatvedības
uzskaites vērtība 0,00 euro.
•Nolēma pārdot par brīvu cenu,
nododot metāllūžņos, Zaņas pagasta
pārvaldei piederošo kustamo mantu –
apkures katlus, boilerus un radiatorus.
•Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2013. gada 27. jūnija budžeta
iestādes “Saldus novada pašvaldība”
nolikumā.
•Nolēma piešķirt Artai Ramiņai
Saldus novada domes apbalvojumu
“Saldus novada domes Goda raksts”
par ilggadēju un godprātīgu darbu
Saldus novada civilstāvokļu aktu
reģistrācijas nozarē.
Pilns sēdes protokols un pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada
mājas lapā: http://www.saldus.lv/pas
valdiba/dokumenti12/. ●
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
īpašumam Zvārdes ielā 3, Saldū
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu īpašumam Zvār
des ielā 3, Saldū” (protokols
Nr. 3., 9.§). Detālplānojuma
izstrādes vadītāja Sal
dus novada pašvaldības
Attīstības nodaļas galvenā
teritorijas plānotāja Laura
Zariņa – Skapste.

Saldus novada dome
saskaņā ar 2015. gada 14.
oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 628 “Notei
kumi par pašvaldību terito
rijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 105. punk
tu, paziņo, ka 31.03.2016.
ir pieņēmusi lēmumu “Par

Detālplānojuma teritori
ja ir īpašums Zvārdes iela
3, Saldū, kas atrodas Sal
dus pilsētā starp Lielās,
Varavīksnes,
Strēlnieku
un Varoņu ielas apbūvi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Par grozījumiem Saldus
novada domes 2013. gada
19. decembra saistošos
noteikumos Nr. 56
“Saldus novada
pašvaldības aģentūras
“Saldus radio” nolikums””

Detālplānojuma
6006 kv. m.

platība

Saskaņā ar Saldus no
vada teritorijas plānojumu
detālplānojuma teritorijā
plānotā (atļautā) izmanto
šana ir mazstāvu dzī
vojamās apbūves terito
rija.
Detālplānojuma izstrādes
mērķis ir veikt zemesgabala
sadalīšanu, izvērtēt apbūves
nosacījumus un rādītājus:
apbūves intensitāti, blī

Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 19. decembra
saistošos noteikumos Nr. 56 “Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus radio” nolikums”” šādus grozījumus:
1. svītrot 6. punktā vārdus “zīmogs ar Saldus novada
ģerboņa attēlu”;
2. aizstāt 7. punktā vārdus un skaitļus “Brīvības iela
16, Saldus, Saldus novads, LV – 3801” ar vārdiem un
skaitļiem “Striķu iela 2, Saldus, Saldus novads, LV–
3801”;
3. aizstāt 9.9. apakšpunktā vārdus “no Kalpaka lauku
ma” ar vārdiem “no pasākumu norises vietas”;

Detālplānojuma izstrāde
ierosinātāja ir Irma
Pentjuša.●

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem “Par grozījumiem Saldus novada
domes 2013. gada 19. decembra saistošos noteikumos Nr.
56 “Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus radio”
nolikums”” )

Sadaļas nosaukums

.
Sadaļas
paskaidrojums

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums.

Saldus
novada
pašvaldības
aģentūra “Saldus radio” darbu
sācis jaunās telpās un citā vietā,
tāpēc jāmaina iestādes juridiskā
adrese, kā arī jāprecizē nolikumā
norādītie uzdevumi.

2. Īss projekta satura
izklāsts.

Norādīta jaunā Saldus novada
pašvaldības aģentūras “Saldus
radio” juridiskā adrese, kā arī
precizēti un laboti radio uzde
vumi.

Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 25.
februāra sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 6.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta
otro daļu un 16.panta otro daļu.

vumu
un
augstumu
zemesgabalā,
izvērtēt
transporta infrastruktūras
un inženierkomunikāciju
risinājumus (ielas izbū
ves nepieciešamību, pies
lēgumu izveides iespējas
esošajām ielām), kas vei
do vienotu sistēmu un ir
saistīta ar apkārtējo terito
riju.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Jautājums iesniedz Saldus no
vada pašvaldības aģentūra “Sal
dus radio”.
Jautājums izskatīts un atbalstīts
Domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejā.

4. svītrot 10.4. apakšpunktu.



Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa

Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa ●

3

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2016. gada APRĪLIS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10
Grozījumi Saldus novada
domes 2013. gada 13. jūnija
saistošos noteikumos
Nr.18 “Par licencēto
makšķerēšanu Ezeres
dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”


PASKAIDROJUMA
RAKSTS
(saistošiem noteikumiem “Grozījumi 2013. gada
13. jūnija saistošos noteikumos Nr. 18 “Par licencēto
makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”)
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums.

Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 31. marta sēdeslēmumu (protokols Nr. 3, 11.§).
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15. punktu.
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 13. jūnija
saistošos noteikumos Nr. 18 “Par licencēto makšķerēšanu
Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī” šādus grozījumus:

2. Īss projekta
satura izklāsts.

1. aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā
skaitļus un vārdus

3. Plānotā
projekta ietekme
uz pašvaldības
budžetu.
4.Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.

“14.10.2003. MK noteikumiem Nr. 574 “Licencētās
amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 13. punktu,” ar
skaitļiem un vārdiem “Ministru kabineta 2015. gada 22.
decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15. punktu ”;
2. aizstāt saistošo noteikumu nolikuma 2.2. punktā un
4.1.1. apakšpunktā vārdu “invalīds” ar vārdiem “persona
ar invaliditāti” attiecīgajā locījumā.
Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa

Jaunā Saldus vidusskola
reģistrē skolēnus mācībām
2016./2017. mācību gadā

Saldus novada paš
valdība
informē,
ka
jaunā Saldus vidusskola
reģistrē skolēnus mācībām
2016./2017. mācību gadā
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Ar 2016. gada 1. februāri ir
stājušies spēkā Ministru kabi
neta 2015. gada 22. decembra
noteikumi Nr. 799 “Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” un
spēku zaudējuši iepriekšējie MK
noteikumi, kas regulēja licencēto
makšķerēšanas
nosacījumus,
līdz ar to jāmaina saistošo notei
kumu izdošanas tiesiskais pama
tojums. Invaliditātes likumā
vārdam “invalīds” noteikts ter
mina skaidrojums “persona ar
invaliditāti”.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem,
grozīts saistošo noteikumu iz
došanas tiesiskais pamatojums
un vārda “invalīds” lietojums.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Jautājums izskatīts pašvaldības
Līdzsvarotās
attīstības
un
autoceļu
fonda
komisijā,
atbalstīts
novada
domes
Teritoriālā komitejā.

Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa ●

Noslēgusies Saldus novada
projektu fonda projektu
iesniegšana

pirmsskolas (piecgadīgo
un sešgadīgo) grupās un 1.
– 12. klasēs. Iesnieguma
veidlapa pieejama Saldus
novada pašvaldības mājas
lapā www.saldus.lv.

No 10. marta līdz 11.
aprīlim biedrībām un
nodibinājumiem bija ies
pēja iesniegt projektu pie
teikumus Saldus novada
projektu fonda četrās
programmās.

Aizpildītu reģistrācijas
iesniegumu lūdzam ies
niegt lietvedei J. Rozen
tāla ielā 19 (Saldus 2.
vidusskolā) līdz 16. mai
jam. Tālrunis uzziņām
29440344. ●

Kopā tika iesniegti 37
projekti:
• vispārīgā projektu prog
rammā – 30 projekti,
• kultūras projektu prog
rammā – 1 projekts,

• jauniešu projektu prog
rammā – 1 projekts,
• bērnu un jauniešu
nometņu projektu prog
rammā – 5 projekti.
Vērtēšanas komisija ir
uzsākusi darbu pie projek
tu izvērtēšanas.
Iesniegto projektu pie
teikumu saraksts pieejams
Saldus novada pašvaldības
mājas lapā www.saldus.
lv.●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Grozījumi Saldus
novada domes 2014. gada
28. janvāra
saistošos noteikumos Nr. 4
“Par Saldus novada
pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 25.
februāra lēmumu (protokols Nr. 2, 47.§).

SALDUS NOVADA VĒSTIS

PASKAIDROJUMA
RAKSTS
(par grozījumiem Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem)

1. Īss projekta
satura izklāsts

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta
ceturto daļu.
Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2014. gada
28. janvāra saistošos noteikumos Nr. 4 “Par Saldus no
vada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem” pielikuma 6. un 8. punktu izsakot jaunā
redakcijā:
“Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests” maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
6.
8.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
(euro)

Duša, uzrādot trūcīgas
personas izziņu
Duša, uzrādot 1.grupas
invaliditātes apliecību –
100% atvieglojums


15 min.

0.50

15 min.

Bez
maksas

Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa

3. Plānotā
projekta ietekme
uz pašvaldības
budžetu.
4. Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā.
5. Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām.

Saistošie noteikumi nosaka Sal
dus novada p/a “Sociālais die
nests” sniegtos maksas pakalpo
jumus, to izcenojumus, samaksas
kārtību un līdzekļu izmantošanu.
Aktualizēts
un
pilnveidots
sociālo pakalpojumu klāsts,
kurus sniedz Saldus novada
p/a “Sociālais dienests”. Ar šo
saistošo noteikumu grozījumiem
noteikti sociālo pakalpojumu
veidi, kas par samaksu tiek veikti
arī citu novadu iedzīvotājiem.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Ierosinājumu iesniedz Saldus
novada p/a “Sociālais dienests”,
un atbalsta Saldus novada domes
Finanšu jautājumu komiteja.

Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa ●

Izdota Saldus novada pašvaldības
gadagrāmata par 2015. gadu
Iedzīvotājiem ir pie
ejama Saldus novada
pašvaldības gadagrāmata
par 2015. gadu. Tajā apko
pots pašvaldības, pagastu,
skolu, iestāžu un aģentūru
paveiktais, kā arī kultūras
un sporta notikumi 2015.
gadā.
Fotomateriālus un infor
māciju gadagrāmatai sa
gatavoja Saldus novada
pašvaldības iestāžu un pa
gastu pārvalžu darbinieki.

Informāciju
apkopoja
Saldus p/a “Saldus TIKS
centrs”.
Gadagrāmatu
var
saņemt Saldus Tūrisma
informācijas,
kultūras
un sporta centrā, Sal
dus novada pašvaldības
administrācijas ēkā Striķu
ielā 3, Saldus pilsētas
bibliotēkā, Saldus novada
pašvaldības
Norēķinu
centrā un pagastu pār
valdēs.●
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Grozījumi Saldus novada
domes 2013.gada 22.augusta
saistošos noteikumos
Nr.24 “Par licencēto
makšķerēšanu Zaņas
dzirnavu ūdenskrātuvē”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(saistošiem noteikumiem “Grozījumi 2013. gada 22.
augusta saistošos
noteikumos Nr. 24 “Par licencēto makšķerēšanu
Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē” )
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums.

Ar 2016. gada 1. februāri ir
stājušies spēkā Ministru kabi
neta 2015. gada 22. decembra
noteikumi Nr. 799 “Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” un
spēku zaudējuši iepriekšējie MK
noteikumi, kas regulēja licencēto
makšķerēšanas nosacījumus, līdz
ar to jāmaina saistošo noteikumu
izdošanas tiesiskais pamatojums.
Invaliditātes likumā vārdam
“invalīds” noteikts termina skaid
rojums “persona ar invaliditāti”.
Atbilstoši normatīvajiem ak
tiem, grozīts saistošo noteikumu
izdošanas tiesiskais pamatojums
un vārda “invalīds” lietojums.

Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 31. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 12.§).
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta
ceturto daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2013. gada 22. augusta
saistošos noteikumos Nr. 24 “Par licencēto makšķerēšanu
Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē” šādus grozījumus:
1. aizstāt noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojumā
skaitļus un vārdus
“14.10.2003. MK noteikumiem Nr. 574 “Licencētās
amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 13. punktu,” ar
skaitļiem un vārdiem “Ministru kabineta 2015.gada 22.
decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15. punktu ”;
2. aizstāt saistošo noteikumu nolikuma 2.2. punktā un
4.1.1. apakšpunktā vārdu “invalīds” ar vārdiem “persona
ar invaliditāti” attiecīgajā locījumā.

2. Īss projekta
satura izklāsts.
3. Plānotā
projekta ietekme
uz pašvaldības
budžetu.
4.Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām.


Domes priekšsēdētāja 			

I. Rassa

Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
Jautājums izskatīta pašvaldības
Līdzsvarotās
attīstības
un
autoceļu
fonda
komisijā,
atbalstīts novada domes Terito
riālā komitejā.
I. Rassa ●

Domes priekšsēdētāja 			

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
Saldū viesojās ASV vēstniece

7. aprīlī, dodoties reģionālajā vizītē, Saldū viesojās
ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita (Nancy Pettit)
ar kolēģiem, lai tiktos ar Saldus novada pašvaldību,
pārrunātu reģionālo attīstību un iespējamo sadarbību.
Viesošanās Saldū bija daļa no vēstnieces divu die
nu vizītes Kurzemē, kuras laikā vēstniece apmeklēja
Brocēnus, Saldu, Grobiņu, Liepāju un citas vietas. Vizītes
mērķis bija noskaidrot reģioniem aktuālos jautājumus,
kas sekmē un kas kavē reģionu attīstību Latvijā.
Sarunas laikā Saldū īpaša uzmanība tika pievērsta
uzņēmējdarbības jautājumiem, jo vēstnieci interesēja
uzņēmējdarbības attīstība Saldus novadā. Tāpat tika
pārrunāta līdzšinējā pašvaldības sadarbība ar ASV, ko jau
realizējusi Striķu pamatskola Zvārdes pagastā, strādājot
pie montesori pedagoģijas programmas attīstības.
Vizītes laikā
sadarbībai.●
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Saldū viesojās
Somijas vēstnieks
Latvijā
Olli Kantanens

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs”
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
18. martā Saldū viesojās Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kanta
nena kungs, lai iepazītos ar Saldu
un piedalītos J. Rozentāla jubilejas
pasākumos.
Somijas vēstnieku O. Kanta
nena kungu pavadīja vēstniecības
informācijas asistente Daina Kļaviņa
un FINPRO reģionālā pārstāve Lolita
Pankova.
O. Kantanens viesojās Saldus no

SALDUS NOVADA VĒSTIS
vada pašvaldībā, kur tikās ar Sal
dus novada domes priekšsēdētājas
vietnieku Didzi Konuševski, Saldus
novada pašvaldības izpilddirek
tora vietnieci Sarmīti Ozoliņu un
p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” direktori
Lauru Liepiņu. Šīs tikšanās laikā
tika pārrunātas Somijas un Sal
dus novada pašvaldības sadarbības
iespējas, kā arī prezentēts Saldus
novads. Vēstnieks O. Kantanens
izrādīja īpašu interesi par pašvaldības
sadarbību ar novada uzņēmējiem, arī
par norvēģu uzņēmumu industriālo
parku.
Vēlāk Somijas vēstniecības de
legācija viesojās uzņēmumā SIA
“Cannelle Bakery”. Uzņēmuma
pārstāvji Bruno Ansons un Andris
Sedmalis pastāstīja par uzņēmumu,
par tā darbības jomu, produkcijas
realizāciju un nākotnes iecerēm. Tika
apskatīta ražotne, kā arī apspriestas
iespējamās sadarbības iespējas.
Pēc tam Somijas vēstniecības
pārstāvji apskatīja J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muze
ju, iepazinās ar jauno ekspozīciju
“Jaņa Rozentāla sapņu tornis”. Tā
kā Janis Rozentāls Latviju un So
miju vēsturiski ir saistījis, apprecot
somu operdziedātāju Elliju Forseli,
vēstnieks ar lielu interesi vēroja

ekspozīcijā esošo
Rozentālu dzimtu.

materiālu

par

Vēlāk vēstnieks O. Kantanens
piedalījās Intas Pujātes grāmatas
“No Saldus līdz Romai” atvēršanas
svētkos J. Rozentāla Saldus vēstures
un mākslas muzejā, kur vēlreiz
uzsvēra nozīmīgo Rozentāla de
vumu, lai veidotu tiltu starp Latviju
un Somiju, kā arī tiltu starp divām
mākslām – glezniecību un mūziku.
Pēc grāmatas atvēršanas svētkiem
Somijas vēstniecības delegācija de
vās apskatīt Saldus Mūzikas un
mākslas skolu ēku, par kuru pastāstīja
Saldus mūzikas skolas direktors A.
Maculēvičs.
Dienas noslēgumā Somijas vēst
nieks Olli Kantanens latviski
uzrunāja koncerta “Rozentāla krāsas
mūzikā” apmeklētājus Sv. Jāņa Sal
dus evaņģēliski luteriskajā baznīcā
un sveica J. Rozentāla 150 gadu
jubilejā.
Koncertā uzstājās Latvijas Na
cionālās operas soliste Laura Grec
ka, koncertmeistare Lelde Tīrele,
jauktais koris “Saldava”, Saldus
mūzikas skolas audzēkņi un peda
gogi. J. Rozentāla laikmeta mūzikas
noskaņas papildināja krāsu projekci
jas – kā tas piedien, svinot latviešu
glezniecības vecmeistara jubileju.●

SPORTA AKTUALITĀTES
Pasākumā “Sporta zvaigzne 2015” sumināja labākos Saldus
novada sportistus
svinīgi notika pasākums “Sporta zvaigzne 2015”, kurā jau
tradicionāli tika sveikti labākie Saldus novada sportisti.
Saldus novada domes priekš
sēdētājas vietnieks Didzis Konu
ševskis sveica visus sportistus
ar lieliskajiem sasniegumiem un
novēlēja panākumus arī turpmāk.
Pasākuma viesiem bija iespēja
klausīties grupas “Triānas Parks”
koncertu ar solisti Agnesi Ra
kovsku.

Elga Grota, p/a “Saldus TIKS
centrs” sporta darba vadītāja
19. martā Saldus Mūzikas un
mākslas skolu akustiskajā zālē

Balva par mūža ieguldījumu sporta
attīstībā Saldus novadā tika pasniegta
Ojāram Garozam.
Tika sveikti sporta skolotāji, kuri
ar audzēkņiem piedalās Latvijas
mēroga sacensībās: Irēna Vāce,
Aļģimants Pileckis, Lāsma Rumpe
un Uldis Eversons.

Sveica sporta organizatorus, kuri
nesavtīgi dara savu darbu: Juris
Kinstlers, Sanita Stepanova, Jānis
Pērkons, Kaspars Circenis, Zigurds
Zeps un Ieva Ģērmane.
Tika sumināti arī treneri, kuru
audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus
pasaules un Eiropas čempionātos:
Jānis Andžāns, Miks Puķītis, Andris
Gonts, Igors Miņenko, Mārtiņš Vitte,
Andris Markavs, Mārīte Pinte, Gatis
Baumanis, Jurģis Pučka.
Par sasniegumiem pasaules un
Eiropas čempionātos tika sveikti
šie sportisti:
• Edgars Bergs – sudraba medaļa
lodes grūšanā, uzstādījis jaunu per
sonisko rekordu – 14.00 m, labojot
savu iepriekšējo rekordu par 58 mm.
Latvijas sporta laureāts;
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• Māris Kalējs – 3. vieta armretlingā
ar labo roku pasaules čempionātā
Malaizijā, Eiropas čempionātā un
Baltijas čempionātā;
• Ronalds Rītiņš – 4. vieta pasaules
čempionātā BMX B 13 grupā;
• Uģis Žaļims – 6. vieta pasaulē
divnieku ekipāžām bobslejā; 2. vieta
Eiropas kausa kopvērtējumā bobslejā
divnieku un četrinieku ekipāžā;
• Raivis Zīrups – 4. vieta pa
saules kausa 1. posmā un 4. posmā
bobslejā divniekos, 5. vieta bobslejā
četriniekos;
• Guntars Mankus – 6. vieta Pasaules
taku – orientēšanās čempionātā;
• Jonass Valters – 6. vieta Eiropas
čempionātā BMX Holandē B7 grupā,
Latvijas čempions;
• Pēteris Kalniņš – 10. vieta Eiropas
čempionātā BMX;
• Niks Rožukalns – 10. vieta Eiro
pas čempionātā BMX Holandē B 13
grupā, Latvijas čempions.
Par sasniegumiem Baltijas čem
pionātos tika sveikti šie sportisti:
• Ainārs Kenigsbergs – Baltijas un
Latvijas čempions autokrosā 2000
super klasē;
•Rūdolfs Zērnis – 1. vieta Balti
jas orientēšanās čempionātā M21E
grupā stafetē;
• Uldis Putniņš – 1. vieta Baltijas
motokrosa čempionātā Q ATV līdz
750 Cross Country;
• Uldis Brucis – 1. vieta Baltijas
čempionātā V40, Latvijas čempions
garajā distancē orientēšanās sportā;
• Līga Velvere – 2. vieta Baltijas
čempionātā vieglatlētikā, 1. vieta
Latvijas čempionātā vieglatlētikā;
• Ilze Bruce – 2. vieta Baltijas
čempionātā S75 orientēšanās sportā,
Latvijas čempione maratonā un
vidējā distancē;
• Daila Mankusa – 2. vieta Balti
jas čempionātā S70 orientēšanās
sportā.
Par sasniegumiem Latvijas čem
pionātos tika sveikti šie sportisti:
• Monta Beierbaha – Latvijas ju
nioru čempione autokrosā, 4. vieta
Baltijā;

• Māris Lapšāns – Labākais ju
niors Latvijas automobiļu federācijas
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Krosa komisijas kausā;
• Reinis Pēteris Gonta – 1. vieta
Latvijas čempionātā jauniešiem, Jau
natnes Olimpiādē svarcelšanā;
• Kalvis Žulps – 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem svarcelšanā,
2. vieta Latvijas Jaunatnes Olim
piādē;
• Raivo Dešins – 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem svarcelšanā;
• Ritvars Mucenieks – 3. vieta
Latvijas jaunatnes Olimpiādē svar
celšanā;
• Guntars Lagzdiņš – 1. vieta Latvi
jas čempionātā jauniešiem atsevišķos
svarcelšanas vingrinājumos;
• Juris Pikalovs – 1. vieta Latvijas
čempionātā jauniešiem svarcelšanā
atsevišķos vingrinājumos;
• Karīna Beķere – Latvijas čempione
džudo svara kategorijā līdz 52 kg;
• Ivars Valtass – Latvijas čempions
orientēšanās sportā sprintā;
• Varis Žentiņš – Latvijas čempions
rallija supersprintā 2WD klasē;
• Kristaps Vekša – 1. vieta EM (pro)
grupā Latvijas čempions BMX;
• Oskars Zērnis – Latvijas čempions
orientēšanās sportā garajā distancē;
• Olga Žukovica – 1. vieta Latvijas
čempionātā ziemas peldēšanā;
• Harijs Janušauskis – Latvijas
čempions grieķu – romiešu cīņā;
• Vairis Raudis – 3. vieta Latvi
jas Jaunatnes olimpiādē grieķu –
romiešu cīņā;
• Kristaps Pietuška – 3. vieta Lat
vijas Jaunatnes olimpiādē grieķu –
romiešu cīņā;
• Helēna Šaule – Latvijas čempione
jāšanas sportā ar 1. grupas ponijiem;
• Diāna Lasmame – Latvijas
čempione jāšanas sportā ar 2. grupas
ponijiem;
• Mārtiņš Muša – 1. vieta Retro 500
klasē L.A.M.A. Latvijas čempionātā
motokrosā;
• Raivis Zolmanis/Mikus Neš
ko – 1. vieta LČ MTK (mazā tautas
klase), Latvijas skijoringa kausā un
sacensībās komandām;
• Artūrs Brencis/Jānis Zeps/Pēteris
Līkums – 1. vieta Latvijas kausā
ziemas motokrosā MX1 ar radzēm,
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skijorings komandām;

• Jānis Zolmanis/Toms Vanadziņš –
skijorings komandām;
• Roberts Zolmanis un Mārtiņš An
tons – skijorings komandām;
• Mareks Zolmanis/Dainars Zolma
nis – skijorings komandām;
• Latvijas čempioni jaunieši virves
vilcēji: Kalvis Stepānovs, Madars
Dartkevičs, Reinis Rozenbahs, Kris
tians Šancs, Ričards Priekulis, Laura
Davidauska – arī 1. vieta individuāli
sievietēm, Sandis Šterns, Biruta
Mažrima un Mārtiņš Vitte – arī 1.vie
ta svara klasē 90+;
• Lakrosa komanda “Druvas
Dinamīts”: Jurģis Pučka, Ainārs
Liekniņš, Gatis Zeps, Sandis
Liekniņš, Māris Jansons, Gints
Gūtmanis, Edgars Reihlers, Roberts
Kravinskis, Agnis Saulītis, Mareks
Rubulis, Kaspars Siksna, Kārlis
Trankalis, Roberts Pučka, Emīls
Kravinskis, Edgars Romanovskis,
Kristaps Liepa, Andis Zīle, Ritvars
Tiško, Edžus Dālmanis, Kristers
Kravinskis.
Tika sumināti aktīvāko biedrību
vadītāji un sacensību organiza
tori:
• Biedrība “Atlēti” Dainis Polis –
par darbu ar jaunatni un sacensību
organizēšanu spēka sporta veidos;
• Orientēšanās klubs “Saldus” Os
kars Zērnis – par dažādu sacensību
organizēšanu;
• Biedrība “AkvaVitamīns”, Agris
Vītoliņš, Kristaps Vaģelis – par aktīvu
darbu un sacensību organizēšanu;
• Jānis Ozoliņš – par starptautisku
sacensību organizēšanu basketbolā
veterāniem;
• Biedrība “Eve autosports” Iveta
un Gatis Krastiņi – par auto sacensību
organizēšanu;
• Biedrība “Virāža Z”  Modris
Žentiņš – par auto sacensību
organizēšanu;
• Vilnis Bents – par futbola
čempionātu organizēšanu;
• Zigurds Zeps – par florbola un
pludmales volejbola čempionātu
organizēšanu;
• Biedrība “Burbuļi” Inga Pol
tavceva, Liene Kulberga – par
pasākumu organizēšanu uz ūde
ņiem;
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• Biedrība “Zvārde”, Toms
Erviks – par veiksmīgu sadarbību
šaušanas sacensību organizēšanā;

•
Biedrība
“Ozolēni”
Jānis
Kalniņš – BMX kluba vadītājs,
sacensību organizētājs;

• Juris Vinklers – par sacensību
organizēšanu šahā;

• Virves vilcēju biedrība Raivo
Tuka – biedrības “Sporta kluba Sal
dus” vadītājs;

• Biedrība “Saldus motoklubs” Ai
dis Herings – par ilggadēju moto
kluba vadīšanu;

• Biedrība “Boksa klubs Saldus”,
Ansis Pūce – par aktīva dzīvesveida

popularizēšanu;
• Sandra Plociņa, Dzintars Irbe – par
aktīva dzīvesveida organizēšanu;
• Biedrība “Liesma”, Juris Zil
vers – par aktīva dzīvesveida
organizēšanu.●

Rozentāla skriešanas svētki Saldū
pulcēja vairāk nekā 1000 dalībnieku
pions pusmaratonā Jānis
Višķers, distanci veicot
31 minūtē un 56,3 se
kundēs un otrajā vietā
atstājot
kuldīdznieku
Kristapu Bērziņu, bet
trešajā – lietuvieti Justi
nas Brežanski. Sievietēm
šajā pašā distancē pirmo
vietu ieņēma Inga Zālīte,
distanci veicot 39 minūtēs
20,8 sekundēs, aiz sevis
atstājot Ivetu Pūpolu un
Irīnu Štūlu–Pankoku.
Laura Liepiņa, pro
jekta sabiedrisko attiecību
speciāliste
19.
martā,
cildinot
mākslinieka vārdu un
atzīmējot viņa 150. dzim
šanas dienu, uz pirmajiem Rozentāla skrie
šanas svētkiem pulcējas
necerēti
liels
skaits
dalībnieku – vairāk nekā
tūkstotis aktīvās atpūtas
cienītāju.
Sacensību organizatori
izsaka gandarījumu, ka
par spīti nelabvēlīgajiem
laika apstākļiem uz skrie
šanas svētkiem bija iera
dušies ne tikai saldenieki,
bet skrējēji no visas Lat
vijas un pat Lietuvas.
Bērni varēja startēt 400m
un 800 m distancēs, bet
pieaugušajiem bija iespēja
pierādīt savu meistarību
2 km, 5 km un 10 km
distancēs.
Visaizraujošākā izrādījās
sacensība 10 km distancē,
kurā uzvaras laurus plūca
pērnā gada Latvijas čem

Izceļot Rozentāla vārdu
un sūtību, ar īpašu bal
vu – lielo Saldus saldumu
grozu – tika sumināts arī
skrējiena
krāsainākais
dalībnieks.
Katrs sacensību da
lībnieks saņēma īpašā
dizainā veidoto pasākuma
piemiņas medaļu, kā arī
pasākuma atbalstītāju AS
“Druva Food” sarūpēto
Druvas saldējumu un
iespēju mieloties ar gardo
zemessardzes
sagādāto
maltīti. Finālisti savukārt
saņēma
dāvanas
no
pasākuma atbalstītājiem
un AS “Swedbank” naudas
balvas.
Mūsu draugi: AS “Swed
bank”,
SIA
“Saldus
Pārtikas kombināts”, AS
“Druva Food”, sporta apa
vu ražotājs “Asics”, sporta
uztura ražotājs “Isostar”,
SIA “Saldus ceļinieks”, AS
“Ramirent Baltic”, veikals
“Olē”, Saldus sporta skola,
vieglatlētikas
biedrība
“Liesma”,
orientēšanās
klubs “OK Saldus” un Sal
dus novada pašvaldība. ●
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JAUNIEŠU AKTUALITĀTES

Sadraudzības pasākums Kuldīgas Centra vidusskolas
skolēnu līdzpārvaldes un Saldus jauniešu domes “Es un mēs”
pārstāvjiem
‘’METAM LEDU VEĻAS MAŠĪNĀ 3!’’

Ilze Fišmeistere, JIC
“Šķūnis” jaunatnes darba
koordinatore
18. un 19. martā Saldus jauniešu atpūtas un
iniciatīvu centrā “Šķūnis”
valdīja neparasta un dar
bīga gaisotne.
Norisinājās nu jau par tra
dīciju kļuvis sadraudzības
un informatīvs pasākums
jauniešiem – “Metam ledu
veļasmašīnā 3”, šogad pul
cējot 30 Saldus jauniešu
domes “Es un mēs”, JIC
“Šķūnis” un Kuldīgas Cen
tra vidusskolas skolēnu
līdzpārvaldes jauniešus.

Pasākuma mērķis ir, iz
mantojot neformālās iz
glītības aktivitātes, jau
niešus
informēt
par
dažādām “Erasmus+” pie
dāvātām iespējām, tīklu
“EURODESK”,
Eiro
pas jaunatnes portālu,
kā arī dod vietu un laiku
jauniešiem sadraudzēties
savā starpā un padomāt
par turpmākajiem pasā
kumiem.
Pirmajā dienā jaunieši
iepazinās savā starpā,
notika dažādas koman
das saliedēšanas akti
vitātes. Sastrādāties ko
mandā un iepazīt Saldu
palīdzēja pilsētas rallijs.
Atgriežoties no rallija, Sal
dus jauniešiem lielākais
atklājums bija tas, cik
daudz vietu paši nebija
pamanījuši šeit dzīvojot.
Savukārt Kuldīgas jaunieši
bija pārsteigti par to, ka
Saldus patiesībā ir lielāks
nekā viņi domājuši un ka
Saldū ir luksofori.

Pēc tam bija laiks saru
nai ar Eiropas brīvprātīgā
darba veicējiem – Minushi
Kallashi (Grieķija) un Ste
fan Tudor (Rumānija), kuri
gan pastāstīja par savu
pieredzi, gan soli pa so
lim informēja par to, kas
tad Eiropas Brīvprātīgais
darbs īsti ir un kā tajā var
iesaistīties. Šī sadaļa bija
ļoti noderīga tieši divpad
smito klašu skolēniem,
kuri atzina, ka apsvērs
iespēju doties brīvprātīgajā
darbā pēc vidusskolas
beigšanas.
Dienas oficiālo daļu
noslēdza simulācijas spēle
par kultūru atšķirībām un
sadarbību. Gala rezultāts
izdevās pat labāks nekā
cerēts, liela daļa jauniešu
aizdomājās par dažādo
kultūru jautājumiem, kā arī
iecietību.
Noslēguma dienā pēc
negulētas un spēļu pilnas
nakts sekoja interaktīva
nodarbība par programmu

“Erasmus +”, tās pie
dāvātajām iespējām, Eiro
pas jaunatnes portālu, kā
arī informācijas tīklu “EU
RODESK” un neformālās
izglītības sertifikātu Youth
pass. Daudzi dalībnieki
pirmo reizi iepazinās ar
kādu no informācijas
rīkiem, bet informācija
tika pasniegta ļoti atraktīvi
– ar teātriem, reklāmām,
TV
šoviem.
Jaunieši
piedalījās arī uzdevumu
trasītē
par
Youthpass
astoņām
mūžizglītības
kompetencēm, pēc kuras
veikšanas izvērtās diskusi
ja par to, kā paši jaunieši
izprot šīs kompetences un
to, cik svarīgi ir tas, ka
paši izvērtējam to, ko esam
iemācījušies.
Pārskatot dalībnieku iz
vērtējuma anketas, jāse
cina, ka pasākums bija
izdevies, mērķis sasniegts.
Un ceram, ka nākamreiz
tiksimies Kuldīgā. ●

Rubas speciālās internātpamatskolas skolēni jau trešo gadu
piedalās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu
fonda organizētajā ekskursiju projektu konkursā “Pētīsim un
izzināsim Latvijas vēsturi!”
Gunta Skuja, Rubas
speciālās internātpamat
skolas skolotāja
29.
martā
Latvijas
Nacionālajā
bibliotēkā
noslēdzās šī gada kon
kurss.
Projekta finansējums ša
jos gados devis iespēju kopā
ar bērniem tuvāk iepazīt
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Latvijas vēsturi dažādos
laika posmos. Esam bijuši
Brīvdabas muzejā, Laumu
dabas parkā, izstaigājuši
strēlnieku cīņu takas Tīreļ
purvā, iepazinuši kinopil
sētiņu “Cinevilla” unjauno
mācību gadu uzsākuši
kopā ar Sprīdīti A. Briga
deres muzejā Tērvetē.
2016. gads gan Latvijā,

gan pasaulē paiet izcilā
Saldus novadnieka glezno
tāja J. Rozentāla jubilejas
zīmē. 12. aprīlī skolēni
devās uz J. Rozentāla Sal
dus vēstures un mākslas
muzeju, bet pēc tam devās
ekskursijā pa J. Rozentāla
darbos attēlotajām vietām
Saldū. Maijā apmeklēsim
Latvijas Mākslas mu
zeju, J. Rozentāla un R.

Blaumaņa muzeju Rīgā.
Esam
ļoti
pateicīgi
Monreālas sabiedriskajam
centram un Vītolu fondam
par iespēju bērniem doties
izzinošās ekskursijās, lai
papildinātu mācību stun
dās iegūtas zināšanas un
turpinātu pētīt un izzināt
Latvijas vēsturi. ●
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Noslēdzies
ilgtermiņa
projekts “Level up”.

Rudīte Muraševa, projekta
dalībniece
Ar starptautisku konferenci 10.
un 11. martā Jūrmalā noslēdzies
Igaunijas un Latvijas projekts “Le
vel up”.
Starptautiskais projekts tika īste
nots, lai veidotu dziļāku izpratni par
neformālās izglītības nozīmīgumu,
uzlabotu tās kvalitāti darbā ar jau
niešiem, kā arī veicinātu ar ne
formālās izglītības metodēm iegūto
kompetenču atzīšanu. Tika izman
tota iespēja pielāgot Youthpass arī
ārpus programmas “Erasmus+: Jau
natne darbībā” īstenotajiem projek
tiem. Youthpass ir sertifikāts, ar kura
palīdzību jaunietis pats noformulē
konkrētajā projektā iegūtās un at

SALDUS NOVADA VĒSTIS

tīstītās kompetences.
Projekts sākās 2015. gada maijā,
un tajā piedalījās 15 jaunatnes
darbinieki no Latvijas – arī JIC
“Šķūnis” vadītāja Rudīte Muraševa.
Projekta “Level up” laikā notika
jaunatnes darbinieku apmācības un
konsultācijas, lai izpētītu Youthpass
iespējas un kā to pielāgot vietējām
neformālās izglītības aktivitātēm.
Notika divi semināri Latvijā un divi
semināri Igaunijā, kuru laikā jau
natnes darbinieki gan pārdomāja
savus mācīšanās procesus, gan ana
lizēja sevi kā mācīšanās procesa
vadītājus, gan plānoja praktiskos pro
jektus, gan dalījās pieredzē. Intere
santi bija uzzināt, ka Igaunijā jaunieši
ir vecumā no 7 – 26 gadiem (Latvijā
no 13 – 25 gadiem). Jaunatnes dar
binieki var iegūt izglītību – studējot
augstskolā. Profesionāli jaunatnes
darbinieki strādā jauniešu centros un
arī skolās par ārpusskolas darba orga
nizatoriem. Jaunatnes darbiniekiem
arī noteikti kvalifikācijas līmeņi, ko
nosaka gan pieredze, gan izglītība
un atbilstoši kvalifikācijas līmenim
tiek diezgan ievērojami palielināta
alga. Tā kā Latvijas jaunatnes darba
sistēmai vēl ir, kur augt.
Projekta laikā katram dalībniekam,
bija jāatbalsta jaunieši apzinātās
mācīšanās procesā. Saldus novadā
Youthpass sertifikāts tika adaptēts
projekta “No domas līdz darbībai 2”
dalībniekiem. Dalībnieki projekta

apmācībās trenējās veidot projek
tus, paši tos arī realizēja, bet paralēli
apmācību un projekta laikā, arī paši
analizēja ko iemācījušies, kādas
kompetences attīstījuši.
Tā kā šobrīd Latvijā nav rīka, ar ko
atzīt neformālajā izglītībā gūtās kom
petences, tad Youthpass sertifikāts,
kas veiksmīgi darbojas “Erasmus+”
programmas ietvaros, varētu tikt
pielāgots arī vietējām aktivitātēm.
Tas dotu iespēju jauniešiem, kuri
aktīvi piedalījušies kādā neformālās
izglītības procesā – apmācībās,
brīvprātīgajā darbā, projektos – pa
šiem apzināt un aprakstīt iegūtās
prasmes.
Jaunatnes darbs no malas liekas jautrs
un vienkāršs, bet neformālā izglītība
ir strukturēts process ar mācīšanās
mērķiem, metodoloģiju, laika iet
varu un atbalsta sistēmu. Neformālās
izglītības procesu un rezultātu
izvērtē paši dalībnieki, balstoties
uz savām mācīšanās vajadzībām.
Viss šis process ir jānodrošina jau
natnes darbiniekam. Tā kā jaunatnes
darba sistēma nav sakārtota, un nav
izpratne par neformālo izglītību
jaunatnes darbā, tad domājams, ka
līdz jauniešu neformālās izglītības
atzīšanai un Youthpass sertifikāta
ieviešanai vēl ir tāls ceļš ejams. Jācer,
ka projekts “Level up” būs viens no
pakāpieniem, uz kuriem balstoties
tiks veidota neformālās izglītības
atzīšana. ●
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VALSTS BUDŽETA GRUPAS
Ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi:
•
•
•
•
•
•
•
•

ēku būvtehniķis;
ceļu būvtehniķis;
namdaris;
viesmīlības pakalpojumu speciālists;
vizuālā tēla stilists;
datorsistēmu tehniķis;
programmēšanas tehniķis;
VUGD Ugunsdzēsējs – glābējs.
Stipendija līdz EUR 150

2016. gada APRĪLIS
SALDUS TEHNIKUMS
Kontakti
Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV – 3801
Tālr. 63807012, 22320309
info@saldustehnikums.lv
www.saldustehnikums.lv
ES FONDU FINANSĒTAS GRUPAS
Ar vidusskolas izglītību, mācību ilgums 1,5 gadi:
• ēku būvtehniķis;
• vizuālā tēla stilists;
• datorsistēmu tehniķis;
• hidrobūvju būvniecības tehniķis.
Ar pamatskolas izglītību, mācību ilgums 1 gads:
• pavārs;
• sausās būves montētājs;
• galdnieks;
• bruģētājs.
ES FONDU finansētās grupas uzņem:
• jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

SKOLA PIEDĀVĀ:
• iespēju piedalīties profesionālajos konkursos.
• dalība “ERASMUS+” projektos.
INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM UN PERSONĀM, kuras jau ilgstoši strādā profesijā, bet nav diploma:
•

Piedāvājam ļoti īsā laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu skolā apgūstamajās profesijās
(izņemot ugunsdzēsēju – glābēju) pēc profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Skola nodrošina
konsultācijas.

Skolai ir laba mācību bāze, dienesta viesnīca, ēdnīca.
Dokumentu pieņemšana no 13. jūnija.
Iesniedzamie dokumenti:
• izglītību apliecinoši dokumenti;
• 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
• medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.086/u).
Iesniedzot dokumentus uzrādīt pasi!
Informatīvā diena 22. aprīlī.

Zelta pārus aicina uz
koncertu

ģimenes vērtību godāšanu un nodošanu savas dzimtas
nākamajām paaudzēm. Šobrīd ir apzināti un uz pasākumu
aicināti 184 zelta pāri, starp kuriem ir deviņi pāri, kuri
svin Dimanta kāzu jubilejas.
Šogad koncertu sniegs grupa “Tērvete”, kuras dalībnieki
jau iepriekš aicina pārus būt gataviem uz kārtīgu kopā
dziedāšanu. Par pārsteigumiem ir parūpējušies arī
pasākuma atbalstītāji.

Silvija Jakševica, Saldus novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
15. maijā, Starptautiskajā ģimenes dienā, par skaistu
tradīciju ir kļuvis koncerts mūsu novada Zelta ģime
nēm – pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu.
Tā ir pašvaldības dāvana svētkos, tā ir pateicība par
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Aicinām apzināt un pieteikt zelta kāzu gadadienu
sasniegušus laulātos pārus, jo vienotas datu bāzes nav.
Nav svarīgi, kur slēgta laulība, ja laulātie šobrīd dzīvo
un ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saldus novadā, lūgums
pašiem pāriem vai kādam tuviniekam pieteikt pārus
Dzimtsarakstu nodaļā.
Saldus pilsētā dzīvojošos Zelta pārus, ja iespējams,
lūdzam atnākt uz Dzimtsarakstu nodaļu, lai saņemtu
ielūgumus uz koncertu. ●

2016. gada APRĪLIS
Gaišas domas,
priecīgu prātu un
stipru veselību aprīļa
jubilāriem vēl Saldus
novada dome
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Elvīra Eglīte
Kursīšu pagastā
Sandra Kilevica
Vladimirs Gūtmanis
Lutriņu pagastā

Īpašie jubilāri:
Ezeres pagastā
Roberts Ziemelis
Ilga Bokaldere
Ilma Pūne
Zigurts Beltiņš
Ēriks Pūne
Inta Margevica
Inta Rozentāle
Valdis Fiļipovs
Adoms Ramons
Raimonds Kalniņš
Inta Petrovska
Aldis Redovičs
Gaida Šepute
Antra Sipeniece
Jaunauces pagastā
Imants Siliņš
Jānis Gulbis
Vilnis Vasiļjevs
Anna Grietniece
Jaunlutriņu pagastā
Uģis Balandīns
Imants Mickēvičs
Uldis Berkins
Guntis Andersons
Laima Gaščjuna
Milda Nikalovska

Andris Gūtmanis
Ramona Juberte
Guntars Strēlnieks
Antons Daubaris
Valentīna Švāne
Rauls Dorbe
Lilija Endrule
Arvīds Freimanis
Arvīds Mežiņš
Erna Balcere
Nīgrandes pagastā
Prans Lataks
Arturs Grava
Guna Dubova
Gunta Majorenkova
Arnolds Salmiņš
Jānis Vaivods
Lilita Girgina
Egils Vectēvs
Vaira Majorenkova
Sigits Samoška
Novadnieku pagastā
Sergejs Radčenko
Edmunds Briedis
Aivars Brēdavs
Inese Balode
Igors Plociņš
Jānis Kleins
Aija Balode
Vizma Alute
Daina Irbe
Antaņina Kjunslere
Antons Kokorevičs
Aina Kīsnica
Vallija Bredava

Jaunlutriņu pagastā
Andris Mickēvičs,
kultūras darba vadītājs
27. martā Jaunlutriņos notika Liel
dienu pasākums “Pavasara rotaļas”
kopā ar Lieldienu zaķi, kur ikvienam
iedzīvotājam bija iespēja piedalīties
dažādās aktivitātēs. Bērniem bija
jāuzmin, kas paslēpts olās, jābaro
zaķītis un jāripina olas no trīs metru
lielas rampas. Mazākie dalībnieki
spēcināja latviešu tautas ticējumu:
“Ja Lieldienās šūposies, vasarā odi

Janina Indrāne
Valija Grābante
Vēra Lilienšteina
Alfrēds Lākutis
Pampāļu pagastā
Dace Ļaudāma
Lilita Vaitekunaite
Irēna Šimkjaviča
Ralfs Aleksins
Rubas pagastā
Daiga Vīksne
Ona Žulpa
Māris Fogelis
Ruta Geruļska
Juris Sinkovskis
Andris Kušners
Roberts Bahs
Ruta Margjaviča
Roberts Miķelsons
Ārija Čerņejeva
Saldus pagastā
Anita Šorņikova
Aldis Vanadziņš
Irēna Zadovska
Aija Ellere
Normunds Kiršteins
Sandra Markevica
Uldis Rubulis
Ausma Grīnberga
Zigurds Roga
Anna Roga
Ludmila Stengreviča
Lonija Kokoreviča
Lauma Krastiņa
Vitauts Potriks
Mirdza Mitrofanova
Aina Ukavica
Elmārs Deklavs
Šķēdes pagastā
Imants Andersons

PAGASTOS

Krišs Balceris
Vadakstes pagastā
Rita Belicka
Adelija Mačjuka
Vilnis Ģērmanis
Zaņas pagastā
Ineta Žagare
Dainis Sūngailis
Zirņu pagastā
Vladimirs Denisjuks
Jānis Ķests
Māra Šavdina
Ausma Mežiņa
Zvārdes pagastā

Leons Lagzdiņš
Jautrīte Laure
Juris Ratiņš
Visvaldis Reiters
Vija Romane
Ludmila Žizņevska
Vitauts Dīriņš
Inta Krūze
Valija Meļvicka
Eleonora Mihailova
Ilona Nīkrence
Ausma Baltaiskalne
Mintauts Bitenieks	
Veronika Kasparāne
Vladislavs Šmulanovs
Ligita Vēja
Antans Žauga
Emīlija Dūdiņa
Alise Balode

Adelija Moroza
Rasma Balode
Juris Mežiņš
Anatolijs Mihailišins
Staņislavs Jankus
Saldus pilsētā
Marta
Karašauska
Sarma Lasmane
Viktorija Līce
Ēriks Mackars
Austris Miemis
Zita Palija
Dzidra Salna
Velta Šēne
Lilija Tiltānova
Olga Veseļuna
Dzintra Eihe
Aina Ektermane
Elvīra Ektermane
Gaida Gardanga
Ērika Irbe
Elza Jaunzeme
Gunārs Jēkabsons

nekodīs!”. Pasākuma apmeklētāji
aktīvi piedalījās Lieldienu zaķa
radošajās darbnīcās, kur paši paga
tavoja sev Lieldienu brilles.

Ja vēlaties, lai Jūsu
vārds un uzvārds
netiktu publicēti
Saldus novada
informatīvajā
izdevumā „Saldus
Novada Vēstis”,
lūdzam, līdz mēneša
20. datumam zvanīt
un izteikt savas
vēlmes. ●

Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bib
liotēkas – informācijas centra
vadītājs
10. martā Kursīšu pamatskolā no
tika pasākums “Pasaku kamolīti ri
tinot”, kura laikā godinājām brāļus
Grimmus un viņu pasakas. Pasākuma
laikā 1. – 4. klašu skolēniem bija
sagatavoti uzdevumi par Grimmu
pasākām – bija jāatrod pasaku nosau
kumi burtu jūklī, jāsaliek puzle un
jāatmin pasaka. Visu mēnesi skolas
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bibliotēkā bija apskatāma brāļu
Grimmu pasaku grāmatu izstāde un
bērnu veidotie zīmējumi.
Martā bibliotēkā varēja piedalīties
balsojumā “Latvijas gada monēta
2015” un konkursā “Izzini Latvi
jas monētās iekaltās kultūrzīmes”
datubāzē Letonika.lv. Kursīšu bib
liotēkā lieliem un maziem no
tika informatīvā stunda “letonika.
lv”, kuras laikā varēja uzzināt par
datubāzē piedāvātajām iespējām,
materiāliem mācībām, meklēšanas
iespējām. Kopīgi meklējām atbildes
uz konkursa “Izzini Latvijas monētās
iekaltās kultūrzīmes” jautājumiem.
15. marta vakarā bibliotēkā intere
senti devās neklātienes ceļojumā
uz Itāliju Viestura Upenieka
vadībā. Bibliotēkā notika pasākums
“Ceļojuma piezīmes – Itālija”. Vies
turs Upenieks stāstīja par ceļojuma
iespaidiem, piedzīvojumiem, inte
resantiem atgadījumiem un rādīja
fotogrāfijas.
16. martā Kuldīgas bibliotēkā
notika trešā Kurzemes reģionālā
latviešu oriģinālliteratūras konfe
rence “Latviešu rakstniecība vēstures
griežos un šodienas attīstības ten
dences”, kura bija veltīta latviešu
literatūras vēstures dažādiem aspek
tiem un mūsdienu rakstniecības
attīstības tendencēm, un tajā pie
dalījās arī Kursīšu bibliotēkas
vadītājs Mārtiņš Lagzdons, kā arī
Saldus pilsētas bibliotēkas direktore
Aija Mežiņa un bibliotekāres Andra
Gaigala, Gunta Žuravļova, Zaiga
Freiberga.
17. marta vakarā bibliotēkā notika
pasākums “Kolekciju stāsti”, kurā
par savām kolekcijām, to veidošanu,
interesantiem objektiem dalījās kur
sīšnieces Iveta Spēlmane (krūzīšu
kolekcija), Aira Vaitkus (pildspalvu
kolekcija), Sandra Vītiņa (mazo al
kohola pudelīšu kolekcija), Indra
Lagūna (pūču kolekcija).
No 15. februāra līdz 31. mar
tam bibliotēkā bija apskatāma Jaņa
Rozentāla Saldus mākslinieku grupas
izstāde “Māra Čaklā dzeja gleznās”.
Divu mākslu sintēzes izstāde
mūsu novadnieku
izpildījumā.
Dzeja papildina gleznas un otrādi.
Darbi tapuši dažādās tehnikās un
noskaņās.
Aizvadīta Krustvārdu mīklu minē
šanas čempionāta 2. sezonas 7. kārta,
kurā piedalījās deviņi interesenti un
stundas laikā risināja piecas dažādas
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mīklas.
17. martā Kursīšos notika Saldus
novada Līdzsvarotas attīstības un
autoceļu fonda komisijas izbraukuma
sēde. Komisijā darbojas visi Saldus
novada pagastu pārvalžu vadītāji.
Darba kārtībā bija dažādu jautājumu
izskatīšana un iepazīšanās ar Kursīšu
pagasta pārvaldes iestāžu darbu. Vie
si apmeklēja pirmskolas izglītības
grupas, dienas centru, trenažieru
zāli, Kursīšu depo, pamatskolu,
bibliotēku un iepazinās ar iestāžu
telpām, jaunumiem, uzklausīja dar
binieku stāstījumu. Dziesmotus
priekšnesumus sniedza pirmsskolas
izglītības iestādes bērni, sieviešu
vokālais ansamblis “Allegro” un
amatierteātra “Kodols” dalībnieki.
Kursīšu pagasta pārvalde un tās
ēka ir viena no trīs Saldus novada
pašvaldības iestādēm, kuras, sākot ar
2016. gada martu, 12 mēnešu garumā
piedalīsies “EnergoKomandu” jeb
enerģijas taupīšanas sacensībās
pašvaldību darbiniekiem projekta
“save@work” ietvaros (www.save
atwork.lv), kuru līdzfinansē Eiro
pas Savienības programma “Hori
zon 2020”. Sacensības vienlaicīgi
tiek organizētas deviņās Eiropas
Savienības dalībvalstīs. No Latvi
jas sacensībās piedalīsies septiņas
pašvaldības (Ādažu, Cēsu, Ķeguma,
Saldus, Skrundas, Smiltenes un Tu
kuma) ar 20 pašvaldības īpašumā
esošajām publiskajām ēkām. Sa
censību galvenā ideja ir panākt
enerģijas patēriņa samazinājumu
biroja tipa pašvaldības ēkās, mainot
darbinieku ikdienas paradumus, rādīt
piemēru iedzīvotājiem un uzlabot vidi.
Lai to panāktu katrā no ēkām ir izvei
dota “EnergoKomanda”, kas apvieno
3 – 10 darbiniekus, kas būs atbildīgi
par esošās situācijas novērtēšanu,
enerģijas datu uzskaiti un moni
toringu, kā arī energoefektivitātes
pasākumu īstenošanu ēkā. Kursīšos
“EnergoKomandā” darbojas pārval
des vadītājs Viktors Drukovskis,
komunālās daļas vadītājs Val
dis Bolšteins un bibliotēkas –
informācijas centra vadītājs Mārtiņš
Lagzdons. 22. martā Saldū notika
otrais komandu apmācību seminārs,
kurā tika runāts par sacensību norisi
un vērtēšanu, kā iesaistīt darbiniekus
un motivēt taupīt enerģiju, ener
gotesta “Zaļais klikšķis” aizpildi,
notika komandu saliedēšanas treniņš,
kura laikā no dotajiem materiāliem
bijā jāuzceļ visaugstākais tornis,
uzsākts darbs pie sacensību rīcības
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plāna izstrādes. Pārvaldes ēkā tiek
izvietota informācija un norādes ar
atgādinājumiem par elektroenerģijas
taupīšanu.
Lutriņu pagastā
Ligita Popsujēviča, Lut
riņu bibliotēkas vadītāja
Par godu 8. marta svētkiem Lutriņu
klubā notika pasākums “Sievietes,
sievietes”. Lutriņu kluba pašdarbības
kolektīvi ar saviem priekšnesumiem
parādīja sievietes dzīvi dažādos laik
metos, tā sirsnīgi sveicot Lutriņu
meitenes un sievietes. Koncertu
kuplināja ciemiņi – līnijdejotājas no
Vārmes un jauniešu ansamblis no
Kabiles.
Bibliotēkas čaklākie lasītāji, kuri
vērtēja Bērnu žūrijas grāmatas,
piedalījās Latvijas Lielajos lasīšanas
svētkos. Pirmo reizi tie notika Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas jeb
“Gaismas pils” telpās. Svētki bija
pārsteigumiem bagāti, katrs jutās
gaidīts, ierodoties Latvijas Nacio
nālajā bibliotēkā. Ziedoņa zālē no
tika grāmatu autoru, ilustratoru un
izdevēju godināšana. Bērniem bija
sarūpētas saldās pārsteiguma balvas.
Pēc pasākuma bija iespēja apmeklēt
Rīgas muzejus un iepazīt Latvijas
Nacionālo bibliotēku. Lutriņu pa
gasta pārstāvji apmeklēja Dzelzceļa
muzeju.
9. martā Lutriņos viesojās grā
matu autore Ieva Samauska. PII
“Kāpēcītis” bērniem bija cītīgi
jāklausās dzejnieces lasījumos un
jāatbild uz jautājumiem. Autore PII
“Kāpēcītis” bērniem uzdāvināja savu
jaunāko grāmatu.

Rakstnieci Ievu Samausku gaidīja
arī Lutriņu pamatskolas čaklākie
lasītāji. Autore lasīja fragmentu no
vēl neizdotas jaunākās grāmatas.
Par šo grāmatu izvērtās liela dis
kusija ar skolēniem. Diskusijas
rezultātā tika mainīts grāmatas va
rones vārds. Bibliotēkas vadītāja iz
saka pateicību par sadarbību pagasta
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pārvaldei, skolas kolektīvam un
skolas bibliotekārei Guntai Romulei.
Tikšanās notika VKKF atbalstītā pro
jekta “Tabletes vietā – grāmata” iet
varos.
Nīgrandes pagastā
Sanita Stepanova,
Nīgrandes pagasta sporta
darba organizatore
20. martā Nīgrandē notika Sal
dus novada atklātais čempionāts
volejbolā sievietēm. Uz sacensībām
bija ieradušās septiņas komandas.
Komandas ar izlozes palīdzību sa
dalīja divās apakšgrupās. Spēlēja
divus uzvarētus setus līdz 21 punk
tam. Komandas bija ļoti līdzvērtīgas,
jo vairākas spēles tika izspēlētas tri
jos setos. Kopvērtējumā komandas
ieguva šādas vietas: 7. vieta ko
manda “Rupuči” no Kursīšiem, 6.
vieta – Dunalkai, 5. vieta – Ezerei.
4. vieta “Mazajai Nīgrandei”, 3.
vieta – “Mazulītēm” no Liepājas, 2.
vieta – “Taizels” komandai no Kal
niem. Saldus novada čempionu titulu
ieguva komanda “Nīgrande”, kurā
spēlēja – Ginta Folka, Ieva Berga,
Anete Stepanova, Linda Freiberga,
Dace Guļaško, Sanita Stepanova,
Aija Levenoviča un Maija Rjabova.
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staps Zīle no Vadakstes un 3. vietā–
Žanis Šimetavs no Nīgrandes.
Vīriešu grupā no 20 – 39 ga
diem 1. vietu ieguva Raivo Viliņš
no Skrundas, 2. vietu – Romāns
Jokubausks no Skrundas un 3. vietu
– Uldis Murelis no Nīgrandes. Ve
cuma grupā vīriešiem “40+” visas
godalgotās vietas ieguva sportisti no
Skrundas – 1. vietu izcīnīja Uģis Jan
sons, 2. vietu – Aivars Ievenieks, 3.
vietu – Guntis Pavilaitis. Ceļojošais
kauss tika Uģim Jansonam no Skrun
das.
Ligita Ķiene,
organizatorte

kultūras

5. martā Kalnu kultūras namā no
tika Pārnovadu senioru saiets “Mēs
tikāmies martā”. Šogad ar koncertu
iepriecināja Kalnu kultūras nama
amatiermākslas kolektīvi kopā ar
viesiem, kuri bija ieradušies no Lie
pājas un no Priekules. Pasākumā
bija visdažādākās lustes. Kā vie
na no atraktīvākajām izklaidēm
bija senioru modes demonstrējumi
“Eirovīzijai 2016”.

19. martā Kalnu kultūras namā
viesojās
koncerta
kompānija
“Solaris” no Lietuvas ar cirka
izrādi “Pasakainā planēta” un
viesmākslinieku no Šveices.

Jauniešu grupā 1. vietu izcīnīja
Raivo Bahs no Ezeres, 2. vietu – Kri

Pirms Lieldienām Kalnu kultūras
nama foajē tika atklāta foto izstāde
“Pavasara mirkļi”. Izstāde tika veido
ta no vietējo iedzīvotāju iesūtītajām
fotogrāfijām. Pavasara ziedi, da
bas ainavas un notikumi Nīgrandes
pagastā – tik daudzveidīgi pavasara
mirkļi nu ir apskatāmi ikvienam Kal
nu kultūras nama apmeklētājam.

darba

10. martā Kalnu kultūras namā bija
iespēja noskatīties Liepājas jaunā
teātra izrādi “Īkstīte”.

26. martā Nīgrandē notika Leona
Edelmaņa piemiņas turnīrs galda
tenisā “Nīgrandes pavasaris”. Turnīrs
tiek rīkots, lai pieminētu ilggadīgo
Nīgrandes pagasta sporta metodiķi,
entuziastu, jauku un sirsnīgu cil
vēku – Leonu Edelmani. Uz turnīru
bija ieradušies tenisa entuziasti no
Nīgrandes, Saldus, Ezeres, Vadakstes
un Skrundas. Sīvā cīņā L. Edelmaņa
piemiņas kausus izcīnīja Jana Linde
no Skrundas. 2. vietu ieguva Ieva
Ģērmane no Vadakstes un 3. vietā
ierindojās Aina Varnovska no Sal
dus.

Blūms.

24. martā tika atklāta Kalētu
mākslas un mūzikas skolas darbu
izstāde “Dažādas noskaņas”. Izstāde
atvērta Kalnu kultūras nama izstāžu
zālē. Bērnu zīmējumi, kolāžas,
keramikas veidojumi un klusā daba,
kā arī datortehnikā veidoti darbi.
Izstādes atklāšanas dienā koncertēja
Kalētu mākslas un mūzikas skolas
audzēkņi kopā ar Nīgrandes mūzikas
skolas audzēkņiem.
25. martā Kalnos pie pieminekļa
izsūtītajiem Nīgrandes pagasta iedzī
votājiem notika piemiņas brīdis.
Klātesošos uzrunāja Kalnu vidus
skolas direktore Zenta Klaipa un
Saldus novada goda pilsonis Jānis

28. martā siltais un saulainais
laiks šogad pulcēja lielu pulku
Lieldienu svinētājus Nīgrandē un
Kalnos. Vispirms Lieldienu zaķis
paciemojās Nīgrandē, kur sati
ka lielus un mazus apmeklētājus,
priecēja ar interesantām spēlēm un
novērtēja skaisti noformētus olu
groziņus. Pēc tam Lieldienu lustes
turpinājās Kalnos. Bija jautras dejas,
aizraujošas spēles mazajiem svētku
apmeklētājiem, kā arī neiztrūkstošā
olu ripināšana. Ikvienam bija iespēja
nokrāsot savu Lieldienu olu lielajā
katlā uz dzīvas uguns.
Šķēdes pagastā
Agrita Sleže, Šķēdes dienas centrs
Marts Šķēdes dienas centrā pavadīts
ar radošām nodarbībām, kurās ga
tavoja Lieldienu dekorus. Senioriem
bija iespēja gatavot Lieldienu
dāvaniņu saviem mazbērniem un
apgūt jaunu tehniku avīzes pīšanā.
Šādā tehnikā pudele tika pārvērsta
par skaistu dāvanu, kuru var pielietot
kā puķu vāzi.
Šķēdes seniori organizēja ikgadējo
sadraudzības pasākumu “Kaimiņu
būšana – 4”, kurā piedalījās sep
tiņi draugu senioru kolektīvi no
tuvākām un tālākām vietām. Deju
priekšnesumus sniedza Druvas, Šķē
des seniori un Jaunlutriņu “Senle
jas”.
Skolas brīvlaikā bērni dienas centrā
rādīja skeču “Ābolu maiss” un pieda
lījās nakts aktivitātēs septiņdesmito
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gadu stilā. Lielās atsaucības dēļ
bērni tika sadalīti četrās komandās.
Katra komanda demonstrēja modes
skati, attēlojot tā laika latviešu un
ārzemju mūzikas izpildītājus. Pildīja
atjautības un sporta uzdevumus. Pēc
pasākuma tika skaitīti punkti un ap
balvoti uzvarētāji.
Dienas centrā notiek apmācības
vecākiem – “Bērnu emocionālā
audzināšana”, un ir iespēja izmantot
psihologa konsultācijas.
Aprīlī Šķēdes seniori plāno ciemo
ties pie Vārmes un Kabiles senioriem
un 18. aprīlī atkārtoti doties atraktīvā
braucienā Rīga – Stokholma – Rīga.
Vadakstes pagastā
Agita Bleidele, kultūras darba or
ganizatore
19. martā Vadakstes tautas namā
Vadakstes vīriešu ansamblis snie
dza koncertu sievietēm 8. marta
svētkos. Pasākumā vīru ansamblis
dziedāja skaistas dziesmas, aktieri
rādīja skeču un Vītiņu deju kolektīvs
priecēja ar dejām. Vakaru vadīja Al
dis Dvarišķis. Izsakām lielu pateicību
visiem atbalstītājiem, dalībniekiem
un apmeklētājiem.
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raču” bāzes, tika veidota ar kauliņu
mešanu, iešanu pa lauciņiem, uz
kuriem ir gan cipari, gan jautājumi
par Zaņas pagastu. Spēle ir uz liela
kartona ar Zaņas pagasta dabas ska
tiem un dienas centra apmeklētāju
fotogrāfijām. Spēles piesaista ļoti
lielu dienas centra apmeklētāju
uzmanību.
11. martā Zaņas dienas centrā pie
tējas tases tika svinēta Sieviešu
diena. Pasākumā piedalījās Ieva
Zābaka ar stāstiem un diskusijām par
sievietēm.
24. martā Zaņas dienas centrā tika
svinētas Lieldienas. Pasākumā tika
izveidotas dažādas olas. Notika arī
olu ripināšana un olu kaujas.
Ilma Kamkovska, kultūras darba
organizatore
Par godu sieviešu dienai 11. martā
tika rīkota balle “Ak, sievietes, sie
vietes” ar saviesīgām atrakcijām.

dalījās Margitas Kronbergas rīkotajā
sadziedāšanās koncertā “Dziesmu
putenis”, kurš notika Ventspils no
vada Tārgalē.

12. martā ansamblis “Druve”
piedalījās
Saldus koru apriņķa
vokālo ansambļu skatē, iegūstot 3.
pakāpes diplomu. Pateicamies kon
certmeistarei Ritai Šēvicai.
25. martā Striķos pie piemiņas ak
mens notika atceres pasākums par
godu Komunistikā genocīda upu
riem. Izsakām pateicību visiem, kas
atnāca un dalījās atmiņās.

12. martā Zaņas pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Tik un tā”
piedalījās Saldus, Brocēnu un Skrun
das novadu vokālo ansambļu skatē
un ieguva 3. pakāpes diplomu.
15.
martā
Zaņas
pagasta
iedzīvotājiem tika organizēts brau
ciens uz Liepājas teātra izrādi
“Klibais no Inišmānas”.
25. martā pie Zaņas pagasta
pārvaldes novietotā piemiņas akmens
notika pasākums, kurā tika godināti
Komunistikā genocīda upuri.

Zaņas pagastā
Irma Ruzga, sociālā
darbiniece Zaņas pagastā
Zaņas dienas centrā tika izvei
dotas galda spēles, kuras tagad ir
pieejamas visiem apmeklētājiem.
Spēles idejas autore ir dienas cen
tra aprūpētāja Inta Miceika, un viņa
kopīgi ar bērniem realizēja savu
ideju. Viena no pirmajām spēlēm
tapa vārdu likšanas spēle “Scrabble”,
kuras pamats tika izgatavots no liela
kartona. Spēles kauliņi tika gatavoti
no plastmasa pudeļu korķīšiem. Otra
spēle, kura tika izveidota uz “Riču
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27. martā pie Zaņas sporta angāra
tika svinētas Lieldienas. Šajos
svētkos visus lutināja pavasarīgi
siltais laiks. Svētku apmeklētājus
ar saviem priekšnesumiem priecēja
bērnu un jauniešu amatierkolektīvs
“Dzirkstelīte”. Pasākuma laikā no
tika Lieldienu stafetes skrējiens,
rotaļas, radošās darbnīcas, kurās tika
gatavotas zaķu sejas maskas. Ejot
Lieldienu zaķim pa pēdām, skolas
dārzā tika atrastas paslēptās olas.
Arī šogad notika olu ripināšana un
šūpošanās šūpolēs.
Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta
kultūras darba organizatore
5. martā Zvārdes pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Druve” pie

25. martā amatierteātris “Kara
meles” devās uz Zirņiem, kur tika
rādīta pirmizrāde A. Grīnieces Liel
dienu lugai “Velnēna pārvērtības”.
27. martā šī pati izrāde tika rādīta
Striķu kultūras namā, kur notika
Lieldienu pasākums. Pēc izrādes
teātra dalībnieki izklaidēja pasākuma
dalībniekus ar dažādām atrakcijām,
rotaļām un olu ripināšanu. ●
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Par godu Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejai Saldū notika
virkne pasākumu

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs”
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
Dažādi pasākumi par godu
mākslinieka jubilejai notika no 17.
līdz 19. martam.
17. martā J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzejā tika
atklāta jauna, digitalizēta ekspozīcija
“Jaņa Rozentāla sapņu tornis”, kas
iekārtota J. Rozentāla projektētajā
darbnīcā. Ekspozīcijas atklāšanā la
bus vārdus muzejam vēlēja Kultūras
ministrijas Kultūrpolitikas depar
tamenta Muzeju nodaļas vadītājs
Jānis Garjāns, UNESCO Latvijas
Nacionālā komisijas Kultūras sek
tora vadītāja Ieva Švarca, Latvijas
Nacionālā mākslas muzeja direktore
Māra Lāce, Latvijas Muzeju biedrības
priekšsēdētāja Ieva Pētersone, Rīgas
Jūgendstila centra direktore Agrita
Tipāne, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa
Blaumaņa muzeja speciāliste Mai
ja Ārena, multimediju uzņēmuma
“RiDemo” vadītājs Viesturs Šutko un
Saldus novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Didzis Konuševskis.
Jaņa Rozentāla dzimšanas dienā,
18. martā, jau no paša rīta Druvas

vidusskolā sveica radošo darbu
konkursa “Dzīve kā palete raiba
un krāsaina…” uzvarētājus, kā
arī atklāja J. Rozentāla 150. ga
dadienai veltīto bērnu un jauniešu
konkursa “Solis gleznā” izstādi,
kuru organizēja UNESCO Latvi
jas Nacionālā komisija, izglītības
uzņēmums “Lielvārds” un Latvijas
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā
ar Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju un J. Rozentāla un Rūdolfa
Blaumaņa memoriālo muzeju.
J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzejā visu dienu no
tika pasākumi par godu Janim
Rozentālam. Sadarbībā ar AS “Latvi
jas Pasts” tika atklāta Jaņa Rozentāla
150. dzimšanas dienai veltīta past
marka. Pēc tam notika grāmatas
“No Saldus līdz Romai” atklāšanas
svētki kopā ar autori Intu Pujāti
un citiem, kuri piedalījās grāmatas
tapšanā. Īpašu pateicību muzejs iz
teica Rozentāla dzimtas pārstāvjiem.
Grāmatas atklāšanas pasākumā
piedalījās arī Somijas vēstnieks
Latvijā Olli Kantanens.
Pēcpusdienā notika Jaņa Rozentāla
prēmijas
pasniegšana.
Šoreiz
prēmiju ieguva Saldus novada
mākslinieks, J. Rozentāla Tautas
tēlotājmākslas studijas biedrs – Val
dis Gūtmanis. Rīkodams savu gleznu
personālizstādes
Lejaskurzemē,
veicinājis kultūras sakarus starp Sal
dus novadu un Pāvilostas, Aizputes,
Durbes, Nīcas un Rucavas nova
diem.
Vakarā

notika

krāšņs

koncerts

“Rozentāla krāsas mūzikā” Sv.
Jāņa Saldus evaņģēliski luteriskajā
baznīcā. Koncertā uzstājās Latvi
jas Nacionālās operas soliste Laura
Grecka, ērģelniece Simona Radoviča,
jauktais koris “Saldava”, Saldus
mūzikas skolas audzēkņi un peda
gogi. J. Rozentāla laikmeta mūzikas
noskaņas papildināja krāsu projekci
jas un izgaismotā baznīca. Rozentāla
saraksti un laikabiedru atmiņas lasīja
Laima Tiļļa un Kārlis Tolls.
Koncerts
“Rozentāla
krāsas
mūzikā” tika organizēts sadarbībā
ar Somijas vēstniecību Latvijā. Pro
jektu atbalstīja Latvijas Republikas
Kultūras ministrija.
19. martā Saldū notika vēl nebijis
sportisks pasākums – “Rozentāla
skriešanas svētki 2016”. Par spīti
pēkšņi uzsnigušajam sniegam paši
mazākie skrējēji pierādīja īstu
Rozentāla cīņas sparu un neatlaidību
400 m vai 800 m distancēs, savukārt,
jaunieši un pieaugušie mērojās
spēkiem 2 km, 5 km un 10 km
distancēs. Skrējiena distances vijās
cauri Saldus pilsētas centram, ļaujot
skrējējiem paraudzīties uz Saldus
ieliņām un namiem Rozentāla acīm.
Lielos Rozentāla skriešanas svētkus
rīkoja Saldus novada pašvaldība
sadarbībā ar orientēšanās klubu “OK
Saldus”, sporta biedrību “Liesma”
un Saldus Sporta skolu. Atbalstītāji:
AS “Swedbank”, sporta uztura
ražotājs “Isostar” un jauniešu sporta
apavu ražotājs “Asics”, SIA “Sal
dus Pārtikas kombināts”, AS “Druva
Food”.●
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PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
23.04.

SALDUS PILSĒTĀ
Lielā talka

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
28.04. plkst. 19.00 Raimonda Vazdika, Guntis Veits un
Jānis Jarāns komēdijā “Precies, māsiņ!”.
Asprātīga un gaumīga komēdija par
mīlestību, kas nerūs. Idejas autore Anita
Zīle, režija – Jānis Mūrnieks, līgavas klei
tas autore – Elita Patmalniece. Biļešu ce
nas 6, 7 un 8 EUR (pensionāriem, uzrādot
apliecību – 5 EUR).
3.05. plkst. 10.00 Muzikāla pasaka ar jokiem “Princese uz
un plkst.12.00
zirņa”. Skolotājiem ar bērnu grupu (12
bērni) ieeja bez maksas. Biļetes cena:
4,00 EUR.
Biļetes uz visiem pasākumiem iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā
3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms pasākuma tā
norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēkā, Avotu ielā 12a
22.04. plkst. 19.00 Saldus senioru akordeonistu ansambļa
“Akords” jubilejas papildkoncerts. Biļešu
cena 2 EUR.
23.04. plkst. 18.00 Čellu trio “Melo-M” 10 gadu jubilejas
tūres noslēguma koncerts. Koncertos
skanēs publikas iecienītākie skaņdarbi
no visām grupas koncertprogrammām,
pieskaroties gan latviešu, gan pasaules
popmūzikas un roka dziesmu versijām
trīs čellu izpildījumā. Biļešu cena 12 un
15 EUR.
29.04. plkst. 10.30 Rolanda Ūdra bērnu dziesmu diska
“Brīvs kā putns” prezentācijas koncerts.
Ūdrīša dziesmas dzied bērnu un jauniešu
studija “Kukaiņi”. Koncertu īpaši aicinām
apmeklēt Saldus novada skolēnus un pe
dagogus. Biļešu cena 3 EUR (skolotājam,
kurš pavada grupu, ieeja bez maksas).
3.05. plkst. 19.00

Normunds Rutulis un Hansa Anteheda
trio koncertprogrammā “Vēstule meite
nei”. Goda viesis – Katrīna Cīrule. Biļešu
cena 9 EUR (pensionāriem, uzrādot
apliecību – 7 EUR).
13.05. plkst. 18.00 Pasaules mūzikas festivāla “Porta” ietva
ros Saldū uzstāsies Fēru salu dziedātāja
Eivora. Biļetes cena uz koncertu Saldū
EUR 4.00, pateicoties tam, ka aktivitāte
notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal
stītā Saldus novada pašvaldības projek
ta “Profesionālās mākslas pasākumu
pieejamības nodrošināšana Saldus novadā
2016./2017. gadā.” ietvaros.
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Biļetes uz visiem pasākumiem iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldū, Saldus TIKS centra kasē, Striķu ielā
3), www.bilesuparadize.lv, kā arī stundu pirms pasākuma tā
norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b
Saldus, Brocēnu un Skrundas novada
30.04. plkst. 12.00
koruskate.
SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ, Avotu
ielā 12a
Saldus mākslas skolas 7. kursa audzēkņu
8.04 – 6.06.
nobeiguma darbu izstāde.
21.04. plkst. 18.00 Raimonds Tiguls koncertā “Rīta un va
kara dziesmas”. Koncertu atvalsta VKKF,
tādēļ ieeja ir bez maksas.
23.03. – 5.09.
J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas
pedagogu mākslas darbu izstāde “Rožu
pavasaris”.
18.04. – 22.04.
Radošo eksperimentu nedēļa Saldus
mākslas skolā.
SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ,
Lielajā ielā 3b
29.04. plkst. 11.00 Konkursa “Lieliskais klases audzinātājs”
noslēgums.
SALDUS JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRĀ “ŠĶŪNIS”,
Lielajā ielā 3
26.04. – 28.04.
Spēļu turnīri “10 spēļu izspēle “Šķūņa”
plkst. 16.00
10. gadā”.
J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidus
23.03. – 5.09.
skolas pedagogu darbu izstāde “Rožu
pavasaris”.
Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā
5.04. – 15.05.
izstāde “Dabas dziednīca – purvs”.
Jauna ekspozīcija mākslinieka Jaņa
No 18.03.
Rozentāla darbnīcā.
Izglītojošas nodarbības muzejā skatā
Visu mēnesi
majās izstādēs.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
1.04. – 30.04.
1.04.– 30.04.
1.04. – 30.04.
1.04. – 30.04.
01.04. – 28.04.
18.04. – 30.04.
18.04. – 30.04.

Valda Krēgera izšūto gleznu izstāde.
Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds”
un “National Geographic” foto izstāde
“Putni”.
A. Gaigalas un A. Bergas pildspalvu
privātkolekciju izstāde.
Novadpētniecības
izstādes
“Saldus
pilsētas pētnieki”, “Novadnieku kalenārs:
aprīlis”.
Novadpētniecības izstāde “Sadzirdēt
dumpja pūtienu…”.
Fotoizstāde “Esmu objektīvs”.
Izstāde “Tikai ar cimdiem”.

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
Cikla “Iepazīstam novada ļaudis!” 4.
pasākums. Tikšanās ar dabas pētnieci,
ornitoloģi Zigrīdu Jansoni: “Sadzirdēt
dumpja pūtienu…”.

28.04.

KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
5.04. – 29.04.

Izstādes
“Bēbīšu
māksla”
un
“Uzņēmējdarbība Saldū 1931. gadā”

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ, Kuldīgas ielā 1
23.04.

Jurģu tirgus.

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada čempionāti basketbolā,
Pēc kalendāra
florbolā un telpu futbolā.
21.04.

Tautas orientēšanās sacensības ABC
2016. Veides mežā.

Finālsacensības minifutbolā 2004. –
22.04. plkst. 10.00 2006. gadā dzimušiem. Saldus 2. vidus
skolā.
Saldus novada čempionāts novusā
23.04. plkst. 10.00
sievietēm Ezeres skolā.
Saldus novada čempionāts
23.04. plkst. 10.00
vīriešiem Zaņas sporta namā.

novusā

7. starptautiskais džudo turnīrs “Saldais
džudo” Saldus sporta kompleksā.
Tautas orientēšanās sacensības ABC 2016
28.04.
Zirņu pagasta Stalmaņos.
29.04. plkst. 10.00 Pavasara krosa sacensības visām vecuma
grupām Kalnsētas parkā.
EZERES PAGASTĀ

LUTRIŅU PAGASTĀ
23.04.

Lielā talka. Bērnu rotaļu laukumu
labiekārtošana Lutriņos un Namiķos.

23.04.

Velo diena Lutriņos.

Senioru deju festivāls “Saldais medus pi
24.04. plkst.12.00 liens”, piedalās deviņi kolektīvi no Latvi
jas. Lutriņu klubā.
Joku diena Lutriņos – “Viena diena
30.04. plkst. 18.00 kolhozā”, Lutriņu a/k “Atvars” uzvedums
Lutriņu klubā.
NĪGRANDES PAGASTĀ
NBS bigbends programmā “Tautas
30.04. plkst. 18.00 dziesma”. Biļešu cenas – 2 EUR. Biļetes
iespējams iegādāties Kalnu kultūras namā
NOVADNIEKU PAGASTĀ
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja izstāde “Aptiekas Saldus novadā”
bibliotēkā.

Visu mēnesi

PAMPĀĻU PAGASTĀ
23.04. plkst. 10.00

23. un 24.04.

23.04. plkst. 9.00

Lielā talka Ezerē.

RUBAS PAGASTĀ
Amatierteātra pirmizrāde R. Missūne
“Šauj viņu nost”.

23.04.

SALDUS PAGASTĀ
VPDK “Druva” un Druvas vidusskolas
jauniešu deju kolektīva “Puzurs” jubi
23.04. plkst. 17.00
lejas koncerts “Dejas ceļos savītie – 90”
Druvas sporta namā.

23.04. plkst. 22.00 Grupas “Apvedceļš” šlāgerballe.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
21., 28.04. no
Radošās
darbnīcas
rokdarbniecēm
plkst. 13.00 līdz Ošenieku bibliotēkā. Auduma apdruka,
16.00
pērļošana.
Rokdarbu izstāde “Ražots Ošeniekos”
7.04. – 29.04.
Ošenieku bibliotēkā.
Lielā talka Ošeniekos. Sajūtu ta
kas izveide, sporta un rotaļu laukumu
23.04. plkst. 9.00
labiekārtošana ar jaunajām iekārtām.
Aicinām piebiedroties ikvienu palīgu.
30.04. no plkst.
11.00 līdz 16:00

“Patiesība ir tur – dabā” – pārgājiens
ar uzdevumiem, saliedēšanās spēles
ģimenēm un draugu komandām (2 – 6
cilvēki grupā). Ikviens dalībnieks saņems
balvu, ko gatavojušas rokdarbnieces.
KURSĪŠU PAGASTĀ

Līdz 31.04.

Kursīšnieces Maigas Zaķes zaķu kolekci
jas izstāde “Lieli mazi garauši” bibliotēkā.

26.04. plkst. 19.00

Lasītāju kluba pasākums – redzeslokā N.
Ikstenas grāmata “Mātes piens” bibliotēkā

Pulcējamies pie kultūras nama, lai
piedalītos Lielās talkas pasākumā.

ŠĶĒDES PAGASTĀ
23.04. plkst. 22.00 Jurģu balle Šķēdes pakalpojuma centrā.
VADAKSTES PAGASTĀ
20.04. plkst. 13.00

Mutvārdu žurnāls (svarīgākās aktualitātes
pagastā un novadā).

22.04. plkst. 17.00 Otrā spēle “Es mīlu Tevi, Latvija!”.
26.04. plkst. 10.30

Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
“Aktivitātes parkā” bibliotēkā.
ZAŅAS PAGASTĀ

24.04.
26.04. –29.04.

“Lielā talka” sakopšanas darbi pagastā.
Izstāde, kurā redzami radošo vakaru darbi
Zaņas dienas centrā.
ZVĀRDES PAGASTĀ

23.04.

Lielā sakopšanas talka Zvārdes pagastā

Austrumkursas bērnu un jauniešu folk
27.04. plkst. 10.00 loras kopu sarīkojums Striķu pamatskolā
un Zvārdes pagasta “Puteņi”.
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SALDUS NOVADA VĒSTIS

2016. gada APRĪLIS

Sveikti Saldus novada uzņēmēji
Liepiņa un Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras Dienvid
kurzemes nodaļas pārstāvji Ģirts
Kronbergs, Kristīne Zabe un Agnese
Tauriņa.

Laura Liepiņa, p/a “Saldus TIKS
centrs” vadītāja
2. aprīlī jau trešo gadu norisinājās
pasākums “Saldus novada Uz
ņēmēju gada balva”, kurā da
žādās nominācijās tika sveikti
veiksmīgākie un čaklākie novada
uzņēmēji.
Šogad novada iedzīvotāji apbalvo
jumam bija pieteikuši teju pussimtu
uzņēmēju, no kuriem komisija katrā
nominācijā izraudzījās tos, ar ku
riem tikties klātienē. Vērtēšanas
komisijā bija AS “SEB banka” Sal
dus filiāles vadītāja Anita Rozentāle,
laikraksta “Saldus Zeme” žurnāliste
Daina Marcinkus, Saldus novada
pašvaldības izpilddirektora vietniece
Sarmīte Ozoliņa, Saldus novada p/a
“Saldus TIKS centrs” vadītāja Laura

Par uzvarētāju nominācijā “Gada
sakoptākais uzņēmums” kļuva SIA
“ERGO E.B.F.”, par Gada jauno
uzņēmēju tika atzīts SIA “Baron So
leil”, savukārt, sociāli atbildīgākā
uzņēmuma
nosaukumu
ieguva
SIA “Norplast”. Saldus novada
pašvaldība par gada sadarbības part
neri atzina SIA “Saldus Pārtikas
kombināts”, Gada saldumu ražotāja
balvu ieguva AS “Druva Food”.
Savukārt,
lielākie
iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāji pēc
VID sniegtajiem datiem 2015. gadā
bijuši AS “PATA Saldus”, SIA “Sal
dus ceļinieks”, SIA “Pampāļi”, SIA
“66 North Baltic” un SIA “Lanos”.

saņēma simpātiju balvu gan no laik
raksta “Saldus Zeme”, gan no Lat
vijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras Dienvidkurzemes nodaļas
pārstāvjiem. Simpātiju balvu ieguva
arī SIA “Saldus ceļinieks”.
Noslēgumā norisinājās koncerts,
kurā piedalījās pianists Andrejs
Osokins un dziedātāja Katrīna
Gupalo, izpildot franču mākslinieces
Edītes Piafas repertuāru. Par pasā
kuma sirsnīgo gaisotni rūpējās Māris
Olte.●

Tāpat pasākuma laikā tika sveikta
arī kafejnīca “Magdalēna”, kura ir
saņēmusi apbalvojumu “Latvijas
labākais tirgotājs”, Ēberliņu dravas
pārstāvis Krists Ēberliņš ar Latvijas
lauku foruma konkursa “Dižprojekts”
galvenās balvas iegūšanu. Īpašās
simpātiju balvas, savukārt, izpelnījās
ZS “Griezes dzintari” Ezerē, kuri

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 67, 2016. gada 20. APRĪLIS. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Šteina.
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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