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2016. gads Saldū pagājis svētku zīmē

2016. gada 3. janvārī ar sirsnīgu
 aldus mūziķu uzstāšanos tika
S
atklāts Saldus jubilejas gads, kad
Saldus pilsētai apritēja 160 gadi, bet
slavenajam latviešu glezniecības vecmeistaram Janim Rozentālam – 150.
Atzīmējot šos divus lielos un
vērienīgos notikumus, visa gada
garumā iedzīvotājiem un viesiem tika
piedāvāts bagāts un plašs pasākumu
klāsts – gan ar skaistiem koncertiem, gan brīvdabas pasākumiem
un sportiskām norisēm. Simbolisku
gada ieskaņas koncertu februārī

sniedza brīnišķīgā, jaunā pianiste
Aurēlija Šimkus, bet svētku gadu
decembrī noslēdza Vestarda Šimkus
solokoncerts.
Gada ritumā Saldū uzstājās gan
akadēmiskais koris “Latvija”, gan
jauniešu koris “Kamēr”, Uldis
Marhilēvičs ar draugiem un daudzi citi
Latvijā zināmi mākslinieki. Svētku
gada centrālie notikumi bija krāšņi
pilsētas svētki maija trešajā nedēļas
nogalē reizē ar bērnu un jauniešu
folkloras kopu nacionālo sarīkojumu
“Pulkā eimu, pulkā teku”, vērienīgās
Liepājas teātra izrādes “Pūt, vējiņi”

izrādīšana brīvdabā Kalnsētas parka
estrādē, kā arī Saldumu svētki un
lielais gaisa balonu festivāls, kurā
apmeklētājiem bija iespēja priecāties
par 20 gaisa baloniem no tuvākām un
tālākām vietām.
Īpaši uzsverot mākslinieka Jaņa
Rozentāla personību, šajā gadā
tika atklāta jauna un interaktīva
ekspozīcija J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzejā – ēkā,
kuru projektējis un kurā strādājis pats
mākslinieks.
Turpinājums 3. lpp.
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Decembra domes sēde
22. decembrī notika Saldus novada
domes sēde, kurā tika skatīts 41
lēmumprojekts.
• Nolēma Gatim Baumanim izsniegt
licences par izstrādātajām interešu
izglītības programmām: “Jautrais
Džudo” bērniem vecumā no 3 līdz
7 gadiem, “Džudo pamati” bērniem
un jauniešiem vecumā no 7 līdz
15 gadiem un “Džudo” jauniešiem
vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
• Apstiprināja
Saldus
pašvaldības Cieceres
pamatskolas nolikumu.

novada
internāt

• Apstiprināja vairākus Saldus novada
pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus, kā
arī nolēma nodot atsavināšanai
vairākus Saldus novada pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus,
rīkojot publiskas izsoles.
• Nolēma izmantot pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašumu
“Plaudīši”, Lutriņu pagastā, Saldus
novadā, ar kopējo platību 0,17 ha.
• Apstiprināja noteikumus “Saldus novada pašvaldības kapitāl
sabiedrību pārvaldības noteikumi”.
• Atbalstīja projekta “Novadnieku
pagasta administratīvās ēkas ar
sporta zāli energoefektivitātes
paaugstināšana”
un
projekta
“Energoefektivitātes paaugstinā
šana sporta nama ēkā Jelgavas
ielā 6, Saldū” pieteikumu darbības
programmas “Izaugsme un nodar
binātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaug
stināšanu un atjaunojamo energo
resursu izmantošanu pašvaldību
ēkās” ietvaros.
• Atbalstīja projekta “Lauku grants
ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un
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Lutriņu pagastos” pieteikumu Latvijas lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana
lauku
apvidos”
ietvaros.
• Nodeva
Latvijas
Republikas
Satiksmes ministrijai bez atlīdzības
izstrādātā tehniskā projekta “Ietves
ar veloceliņa izbūves v/a P108
Ventspils-Kuldīga-Saldus, posmā
no Saldus pilsētas robežas līdz Saldus pagasta Druvas ciemam Saldus
novadā” dokumentāciju.
• Apstiprināja aktualizētu Saldus
novada attīstības programmas
2013.-2020. gadam Investīciju
plānu un Rīcības plānu, kā arī
investīciju
plāna
pielikumu
attiecībā uz ES finansējuma spe
cifisko atbalsta mērķi.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 36 “Par grozījumiem 2013. gada
26. septembra saistošajos notei
kumos Nr. 35 “Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošana Saldus novada
administratīvajā teritorijā””.
• Nolēma atcelt Saldus novada domes
2016. gada 26. maija sēdes lēmumu
“Par mācību procesa organizēšanu
Saldus novada pašvaldības Jaun
lutriņu pamatskolā”.
• Apstiprināja samaksu par Ap
vienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem Šķēdes ciemā.
• Pieņēma
ziedojumu
(finanšu
līdzekļus) 3 000 eiro no SIA “Jets
Vacuum”.
Ziedojuma
mērķis
ir atbalstīt Saldus sporta skolā
licencēto un akreditēto sešu
sporta veidu attīstību (basketbols,
vieglatlētika, svarcelšana, futbols,
grieķu-romiešu cīņa, orientēšanas
sports), kā arī audzēkņu mācībutreniņu nometņu un komerciālo
turnīru atbalstam.

• Pieņēma ziedojumus
līdzekļus) no šādām
komercsabiedrībām:

(finanšu
privātām

• SIA “Altrade” 22 000 eiro;
• SIA “Baltrade” 50 300 eiro;
• SIA “Bumbieri Pluss” 3 700 eiro;
• SIA “Jāņa centrs” 10 000 eiro;
• SIA “Kauguri TC” 12 000 eiro
• SIA “Alco” 22 000.
Ziedojums paredzēts izglītības
funkciju nodrošināšanai Saldus
novadā un veselības aprūpes
atbalstam.
• Nolēma slēgt sadarbības līgumu ar
biedrību “Saldus motoklubs” par
motosporta tradīciju saglabāšanu,
jauno motosportistu apmācību,
sporta
objekta
“Silavotiņi”
uzturēšanu Zirņu pagastā un moto
sacensību organizēšanu, kā arī
motosporta popularizēšanu un
attīstību Saldus novadā.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 35 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2016. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par
Saldus novada pašvaldības budžetu
2016. gadam””.
• Nolēma piešķirt Saldus novada
domes apbalvojumu “Saldus novada domes Goda raksts” Zigrīdai
Jansonei par ieguldījumu dabas
izzināšanā un aizsardzībā un
ilggadēju un aizrautīgu darbu
jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā.
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie
lēmumi pieejami šeit: http://www.
saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/
domes-lemumi/domes-lemumi2/.

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
peciāliste ●
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skriešanas svētki”, bet aprīļa sākumā
novada uzņēmēju piedāvājumu varēja
iepazīt izstādē “Ražots Saldū”.

Tāpat 18. martā, J. Rozentāla
dzimšanas dienā, sadarbībā ar
VAS “Latvijas Pasts” tika atklāta Augustā mākslas cienītāji varēja
māksliniekam veltīta pastmarka un baudīt Rozentāla ielas svētkus.
notika brīnišķīgs svētku koncerts
Par godu māksliniekam jau pērnā
Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās drau
gada nogalē Saldū tika atklātas
dzes baznīcā.
pēc mākslinieka gleznu motīviem
Savukārt 19. martā notika vēl nebijis apgleznotās ēku fasādes, bet šogad
sportisks pasākums – lielie “Rozentāla Rozentāla vārdu nesīs arī īpaši

izstrādāts tūrisma maršruts un
mākslinieku gleznu reprodukciju
izvietošana pilsētvidē – vietās, kurās
Janis Rozentāls ir gleznojis. Tāpat visa
gada garumā Saldū notika brīnišķīgas
izstādes un visdažādākās radošās
norises saistībā ar Jaņa Rozentāla
dzīvi un daiļradi.
Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” kolektīvs●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33
Par grozījumiem Saldus novada
domes 2012. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.
16 “Kārtība, kādā Saldus novada
pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 13 39.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.
punktu, Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12. punktu
Izdarīt Saldus novada domes 2012. gada 27. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 16. “Kārtība, kādā Saldus novada
pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamajiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu 1. punktu aiz vārdiem
“izglītojamie” ar vārdiem “un Rubas speciālās
internātpamatskolas audzēkņiem no Rubas speciālās
internātpamatskola budžeta līdzekļiem”.
2. Papildināt saistošo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktu
aiz teksta daļas “klātienes 10.-12. klasēs” ar vārdiem
“un Rubas speciālā internātpamatskolā”.
3. Papildināt saistošo noteikumu II. nodaļas nosaukumā
aiz teksta daļas “klātienes 10.-12.klasēs” ar vārdiem
“un Rubas speciālās internātpamatskolas audzēkņiem”.
4. Papildināt saistošo noteikumu 6. punktu aiz vārdiem
“Vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo”
ar vārdiem “un Rubas speciālā internātpamatskolas

audzēkņu”.
5. Papildināt saistošo noteikumu 9. punktu aiz teksta
daļas “Striķu ielā 3, Saldus,” ar vārdiem “izņemot
Rubas speciālo internātpamatskolu”.
6. Saistošo noteikumu 12. punktā svītrot vārdus “departamenta grāmatvedība”.
7. Papildināt saistošo noteikumu 13. punktu aiz vārdiem
“vidusskolu direktoriem” ar vārdiem “un Rubas
speciālas internātpamatskolas direktorei”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 16.
“Kārtība, kādā Saldus novada pašvaldība sedz tran
sporta izdevumus vispārējās vidējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem”

Īss projekta satura
izklāsts

Projekta
nepieciešamības
raksturojums

Saistošo noteikumu projekts paredz,
ka transporta izdevumi sabiedriskajā
transportā tiks segti arī Rubas speciālās
internātpamatskolas audzēkņiem no
Rubas speciālās internātpamatskolas
budžeta līdzekļiem.
Līdz šim netika kompensēti transporta izdevumi Rubas speciālās
internātpamatskolas audzēkņiem.

Plānotā projekta
2016. gada pašvaldības budžetu
ietekme uz
kopsummā būtiski neietekmēs.
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā

Neietekmē.

Administratīvās
procedūras

Izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.

Domes priekšsēdētāja

		

I. Rassa ●
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Turpinājums decembra rakstam - pagastu pārvalžu vadītāju
sveicieni iedzīvotājiem Jaunajā gadā
Jaunais 2017. gads atnesīs mums
Ugunīgā Gaiļa gadu. Gailis ir Saules
simbols – ar viņa skanīgo dziesmu no
Un tomēr, smaidiet – Jaunais nāk!
rīta sākas diena. Gailī varam saskatīt
Lai laimes daudz, lai bēdas garām
piecu tikumu simbolu: tas apvieno
steidzas,
drošsirdību, labsirdību, uzticību,
Lai sirds ik dienā prieku atrast māk.
cieņu un labvēlību. Jaunajā gadā es
vēlētos, lai tieši ar šīm īpašībām būtu
Laimīgu un panākumiem bagātu
apveltīti mūsu – Saldus novada –
2017. gadu!
iedzīvotāji. Ugunīgā Gaiļa gadā
novēlu ikvienam saņemt tuvinieku un
Apvienotās Jaunlutriņu un apkārtējo uzmanību un mīlestību. Lai
Šķēdes pagastu pārvaldes vadītājs visiem ir darbs, kuru veikt ar prieku
Valdis Gūtmanis un patikšanu, jo Ugunīgā Gaiļa gadā
strādīgiem un neatlaidīgiem spīdēs
veiksmes saulīte. Lutriņu pagasta
iedzīvotājiem vēlu katram atrast,
īstenot un virzīt savu patieso un izloBaltiem vārdiem baltā pasaulē,
loto mērķi dzīvē!
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu
sameklē,
Lai nākamajā gadā visas vēlmes
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
piepildītos,
ņemiet
visskaistāko
Ja pār melnu upi jāiet brist.
aukliņu un iesieniet tajā mezgliņus:
Tālu augšā saule gaismu krāj,
mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
Kaut mazliet sāp, ka gads ir atkal
garām,

Balti sniegi rudens pelnus klāj un
neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.
/Armīns Ronis/

Lai Jaunais gads balts – dabā, domās
un darbos, lai izdodas brīnumu
piedzīvot, atrast un dalīties tajā ar sev
tuviem cilvēkiem ģimenē, draugu un
darba kolektīvā, sabiedrībā pagastā,
novadā un Latvijā. Lai Jaunajā 2017.
gadā visiem veselība, spēks un izturība
paveikt lielus un mazus darbus savā
un sabiedrības labā, lai izdošanās un
veiksme pavada ikvienu!
Kursīšu pagasta pārvaldes vadītājs
Viktors Drukovskis

mezgliņu par labām domām un
apņemšanos,
mezgliņu par to, kas jums visvairāk
pietrūkst,
mezgliņu par... nu, to jau jūs zināt
labāk.
Veiksmīgu Jauno 2017. gadu!
Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja
Ineta Ezermale

Skaistākie sapņi, lai iekrīt plaukstās
Nelūdzot, neprasot, negaidot …
Visskaistākie vārdi, lai atplaukst sirdī
Pavadot, sagaidot, novēlot.
Skaistākās cerības, lai dzimst no jauna
Mīlot, ticot un pielūdzot.
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Lai nākamais gads ir bagāts ar
labām domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem. Lai pie
tiek drosmes vēlēties un spēka visas
velmes piepildīt!
Nīgrandes pagasta pārvaldes vadītāja
Antra Jermuša

Šai mirklī uz brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt,
Ir baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis…
Lai pagājušo svētku prieks valda katrā
no mums un sirds siltums sasilda
ikvienu, lai sajūtam gaišumu, kas
atnāk, dāvājot labu vārdu un sniedzot
izpalīdzīgu roku. Lai Jauns gads nes
cerību piepildījumu un spēku darbiem!
Pateicos par sadarbību un atsaucību
visa gada garumā Saldus pagasta
un novada iedzīvotājiem un saviem
kolēģiem!
Laimīgu Jauno gadu vēlot,
Saldus pagasta pārvaldes vadītāja
Ausma Liepa ●
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Saldus novada pašvaldība uzņemta Latvijas Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā
Veselības ministrijas un
pašvaldību projektiem un
iepirkumu
organizāciju
Eiropas Sociālā fonda
finansētajos projektos.

Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieki

9.
decembrī
Slimību
p rofilakses un kontroles
centrs (SPKC) organizēja
Nacionālā veselīgo paš
valdību tīkla (NVPT)
semināru,
kura
laikā
apliecinājumi par uzņem
šanu tīklā tika pasniegti 72
pašvaldībām.

Kopā NVPT šobrīd darbojas jau 112 pašvaldības.
Seminārā Latvijas pašval
dību
pārstāvjiem
tika
sniegta informācija par
NVPT paveikto 2016. gadā
un plānoto 2017. gadā, par
Eiropas Sociālā Fonda projekta ieviešanas procesa
virzību un sasaisti starp

Nacionālā veselīgo pašval
dību tīkla mērķis ir sekmēt
labās prakses piemēru,
pieredzes un ideju apmaiņu
starp pašvaldībām, atbalstīt
pašvaldības un sniegt tām
metodoloģisku atbalstu da
žādu sabiedrības veselības
un veselības veicināšanas
jautājumu risināšanā lokālā
līmenī
un
paaugstināt
pašvaldību darbinieku izglī
totību sabiedrības veselības
un veselības veicināšanas
jautājumos, tādējādi atbal

stot veselības, labklājības
un vienlīdzīgu iespēju
attīstību reģionālajā līmenī.
Lai kļūtu par NVPT
dalībnieci, pašvaldībai ir
jābūt pašvaldības domes
atbalstam, jānozīmē tīkla
koordinators un atbildīgā
politiskā amatpersona, kā arī
jāpilda citi kritēriji. Projekta
koordinatore Saldus novada
pašvaldībā ir projektu
vadītāja Liene Klagiša, bet
atbildīgā politiskā amatpersona – Saldus novada
domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis.
Informācijas avots:
https://www.spkc.gov.lv/lv/
aktualitates/get/nid/447 ●

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara
Gerharda vizīte Saldus novadā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards tikās ar Saldus,
Brocēnu, Skrundas, Auces, Dobeles un Tērvetes pašvaldību pārstāvjiem

21. decembrī Saldus novada
pašvaldībā reģionālajā darba vizītē
ieradās vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars
Gerhards.
Ministrs tikās ar Saldus, Brocēnu,
Skrundas, Auces, Dobeles un

Tērvetes pašvaldību vadītājiem un
pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības
teritoriju izveidi, kas nepieciešama,
lai nodrošinātu pilnvērtīgāku pa
kalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem,
uzņēmējdarbības veicināšanu un
tautsaimniecības attīstību.

Turpinot darbu pie pašvaldību
sadarbības teritoriju izveidošanas,
kā to paredz valdības rīcības plāns,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija ir uzsākusi diskusijas ar pašvaldībām un sociālajiem
partneriem par sadarbības teritoriju
izveidošanas principiem. Diskusijas plānots pabeigt līdz 2016. gada
beigām. Ar lielu daļu pašvaldību
pārstāvjiem konsultācijas jau ir
notikušas. 2017. gada pavasarī plānots
sagatavot priekšlikumu sadarbības
teritoriju modelim.
Tikšanās laikā ministrs Saldus novada domes priekšsēdētājai Indrai
Rassai pasniedza Latvijas Republikas
Ministru kabineta Atzinības rakstu
par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību
darbā.
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS
centrs” saiedrisko attiecību
speciāliste●
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Saldus Neatliekamās
medicīniskās palīdzības
 ienestam plašākas telpas
d

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktores
Sarmītes Villeres uzruna atklāšanas pasākumā

21.
decembrī
svinīgi
tika
atklātas
Saldus
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta jaun
iegūtās telpas, kas atrodas
Saldus medicīnas centrā
blakus
jau
esošajām
NMPD telpām Slimnīcas
ielā 3.
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta direktore
Sarmīte Villere atzīmēja, ka
darbinieki līdz šim atradās
koridorā un ir ļoti priecīgi,
ka tagad ir uzlaboti sadzīves
un darba apstākļi. NMPD
darbinieki ir pieraduši
strādāt tumsā, aukstumā,
dubļos un sniegā, bet tie īsie
brīži, kad viņiem ir atpūta,
un tie brīži, kad viņiem ir
jāsakārto dokumentācija,
tagad tiks pavadīti gaišās un
skaistās telpās.
NMPD direktore izteica
lielu pateicību Saldus novada domes priekšsēdētājai
Indrai Rassai un Saldus
medicīnas centra valdes
priekšsēdētājam Ingemaram Harmsenam par idejas
realizāciju un veiksmīgu
sadarbību.
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Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa
teica lielu paldies NMPD
direktorei
par
kopīgi
paveikto darbu un vēlēja,
lai brigādēm nebūtu bieži
izsaukumi, bet tad, kad ir
jābrauc, lai ir viegls ceļš
un lai viņi ātri sasniedz
pacientus. Priekšsēdētāja
vēlēja visiem arī labu
veselību.

2017. gada JANVĀRIS
Notika Ziemassvētku pasākums
bērniem, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes

27. decembrī Saldus Bērnu un jaunatnes centrā notika
Ziemassvētku pasākums Saldus pilsētā deklarētajiem
bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
Pasākuma laikā mazos ķiparus priecēja radošās apvienības
“Teātris un ES” jautrā izrāde “Sunītis un Kaķīte svin
Ziemassvētkus”, kā arī rotaļprogramma ar Ziemassvētku
vecīti. Noslēgumā Ziemassvētku vecītis mazuļiem pasnie
dza Ziemassvētku gardumu paciņas.
Ģimenes, kuras netika uz pasākumu, aicinām paciņas
saņemt Saldū, Tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā
3, darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 2017. gada
27. janvārim.

Saldus medicīnas centra
valdes priekšsēdētājs Ingemars Harmsens savā
sveicienā pauda prieku, ka
Saldus medicīnas centram
ir stabils ilgtermiņa īrnieks
un
pasniedza
dāvanu
mediķiem.
Noslēgumā NMPD direktore Sarmīte Villere pateicās
būvniekiem par paveikto
darbu un aicināja klātesošos
apskatīt jaunās telpas, kuras
ir plašas, gaišas un mājīgas.

Zane Šteina, p/a “Saldus
TIKS centrs” saiedrisko
attiecību speciāliste●

Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS centrs” saiedrisko
attiecību speciāliste●

STARPTAUTISKĀS AKTUALITĀTES
ASV vēstniece Latvijā
apmeklēja Saldu

ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita (vidū) pieņemšanā pie
Saldus novada domes priekšsēdētājas

ASV vēstniece Latvijā
 ensija Petita 14. decembrī
N
jau otro reizi šogad oficiālā
vizītē apmeklēja Saldu.

jautājumos, kā arī sadarbība
un atbalsts Saldus tehnikumam un Striķu pamatskolas
Montesori programmai.

Vēstniece
tikās
ar
Saldus novada domes
priekšsēdētāju Indru Rassu
un novada pašvaldības
pārstāvjiem. Tikšanās laikā
tika pārrunāti jautājumi par
šādām tēmām: veselības
aprūpe, uzņēmējdarbības
vide, nevalstisko organi
zāciju un Saldus novada
iedzīvotāju aktivitāte, iespē
jamā sadarbība kultūras

Vizītes
laikā
ASV
vēstniece N. Petita tikās arī
ar pilsoniskās sabiedrības
pārstāvjiem, kā arī apmek
lēja vecās sinagogas ēkas
vietu, Jaņa Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeju
un viesojās uzņēmumā
“66°North Baltic”.
Zane Sproģe, p/a “Saldus
TIKS centrs” saiedrisko
attiecību speciāliste●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Radošas idejas vieno Saldus novada kultūras
nozares biedrības
Decembra sākumā notika biedrības
“KIT” realizētā projekta “Radošā
ideja vieno…” prezentācija, kurā
projekta aktivitātēs iesaistītās deviņas
biedrības stāstīja par paveikto.
Saldus
pilsētas
pensionāru
biedrība prezentēja paveikto projektā
“Mārtiņdienas svinēšana – viena no
senākajām latviešu tradīcijām”. Projekta mērķis bija saglabāt seno latviešu
tradīciju – Mārtiņdienas svinēšanu.
Biedrība
“Kursīšu
attīstības
biedrība “KABata”” projekta ietvaros īstenoja projektu “Spēlē spēli –
senu, jaunu, veidotu”. Projekta mērķis
bija saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespēju dažādošana un radošo spēju
attīstīšana bērniem un jauniešiem
Kursīšu pagastā, izmantojot dažāda
veida spēles. Projekta laikā tika
iegādāta tehnika un materiāli, lai izveidotu lielformāta spēles un septiņas
puzles ar Kursīšu pagasta vēsturisko
apbūvi. Izveidotās spēles ir pieejamas
visiem interesentiem. Iesākts veidot
intelektuālo spēli “Saldus novads” un
darbs tiks turpināts.

Biedrība “Saldus saulesstīga”
realizēja projektu “Saldus saulesstīgas
kopkrājums”. Projekta laikā izveidots
dzejas krājums, kura tapšanā piedalījās
18 autori no Saldus un Brocēnu
novadiem.
Biedrība “Mantinieki” prezentēja
projektu “Radošums muzejā”. Tā
laikā tika organizētas izglītojošas
apmācības Saldus novada muzeju
darbiniekiem un novadpētniekiem,
kurās ar vieslekcijām uzstājās Andris
Tomašūns, Māra Mellēna, Janīna
Kursīte, Žanete Grende un Rūta
Šmite.Veidots arī konkurss “Vēstules
Latvijai”.
Biedrība
“Saldenieki
salde
niekiem” šī projektu konkursa ietvaros realizēja projektu “Saldus novada
brunču svītru kodi”. Projekta mērķis
bija veicināt Saldus novada brunču
svītru kodu atpazīstamību, apgūstot
jaunas iemaņas sietspiedē un kartona
kastīšu veidošanā. Sietspiedes pa
kalpojums pieejams tautas lietišķās
mākslas studijā “Saldus”.

Biedrība “Puķuzirnis Z” realizēja
projektu “Zaļā improvizācija stellēs”.
Projekta mērķis bija apgūt tradicioālo
aušanas mākslu stellēs, atbalstot zaļo
domāšanu un izmantojot otrreizējās
pārstrādes materiālus. Tika noausti lupatu un maizes iepakojuma plastmasas maisiņu deķi, bet vērtīgākais ieguvums – jauni griežamie koka velki,
jo esošie bija nokalpojuši vismaz 40
gadus.
Biedrība “Mūsu ligzda” realizēja
projektu “Otrais pierobežas festivāls
“Ezere – vieta, kur satikties!” vieno
un māca”. Projekta laikā tika rīkotas
dažādas aktivitātes, kas paredzētas
kultūras produktu radīšanai, kultūras
mantojuma un tradicionālās kultūras
nozaru
aktivitāšu
pieejamības
veicināšanai un popularizēšanai.
Biedrība “Mēs – Jaunaucei”
realizēja projektu “Jaunauces kino
telpa”, kura laikā Jaunauces pilī tika
atjaunota kinotelpa. Projekta ietvaros
tika saremontēts 16 mm kinoaparāts
“Ukraina”, kas izmantojams filmu
demonstrēšanai, un iegādāts 8 mm
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kinoaparāts “Rusj”, kā arī salabots
pils bēniņos atrastais kinoprojektors
“Raduga 2”. Restaurēta 8 mm un 16
mm filmu kolekcija, izveidots filmu
katalogs.
Savukārt biedrība “Pa sentēvu
pēdām” realizēja projektu “No
sendienām nākt”, kura laikā tika izga
tavots Ezeres muižas baroneses tērps,
atbilstoši 18. gadsimta valkāšanas
tradīcijām.

Biedrība “KIT” un tās valdes
priekšsēdētāja Zaiga Vēja kopš 2010.
gada sadarbojas ar Saldus novada
pašvaldības projektu fondu, rakstot
projektus un saņemot finansiālu atbalstu. Biedrība aicina dažādas
sabiedrības
grupas
iesaistīties
inovatīvu, radošu un oriģinālu ideju
meklējumos, pilnveidojot un stiprinot
Saldus novada kultūrvidi. Kultūras
nozares mazo projektu konkursos,
kurus organizē biedrība “KIT”, 7

2017. gada JANVĀRIS
gadu laikā atbalstīti 59 projekti.
Īpašs gandarījums par papildināto
materiālo bāzi un tās izmantošanu
arī pēc projekta īstenošanas, kā arī
par projektiem, kuru idejas turpina
attīstīties, gūstot atbalstu jau citos
projektu konkursos.

Informāciju apkopojusi Zane Sproģe,
p/a “Saldus TIKS centrs” saiedrisko
attiecību speciāliste●

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Saldus novada p/a “Sociālais dienests” 2016. gads
Bagāts dažādiem notikumiem bijis
aizvadītais gads Saldus novada p/a
“Sociālais dienests”.
2016. gadā sākām klientus apkalpot rekonstruētajā ēkā Slimnīcas
ielā 3a. Martā organizējām atvērto
durvju dienu, uz kuru ieradās daudz
sadarbības partneru no SIA “Saldus
medicīnas centrs”, Probācijas die
nesta, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, ģimenes ārstu praksēm.
Notika tikšanās novada uzņēmējiem.
Šajās reizēs stāstām, kādu vispusīgu
atbalstu var saņemt Saldus novada p/a
“Sociālais dienests”. Daudzus pakalpojumus piedāvājam visiem novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot materiālos
apstākļus.

DAC “Saulespuķe” klientiem, gan
bērnu invalīdu un viņu vecāku grupā,
gan vecāku skoliņā Ģimenes atbalsta dienas centrā Skrundas ielā 5.
Terapijas nodarbībām iegādāti instrumenti, kas piemēroti arī pieaugušām
personām. Individuālas konsultācijas
notiek bērniem gan ar veselības, gan
uzvedības traucējumiem; šim pakal
pojumam paredzam perspektīvu
izmantošanu, tādēļ uzsākts indi
viduālās konsultācijas, kuras iesaka
sociālais darbinieks.

Joprojām aicinām uz vecāku
a tbalsta grupām programmās “Bērnu
emocionālā audzināšana”, “Ceļvedis
audzinot pusaudzi” un “Bez pēriena”.
Šīs grupas notiek gan pagastu dienas
centros, gan Saldū. Uz grupām
Pērn sākām piedāvāt klientiem piesakās vecāki, kam radušās grūtības
psihosociālā konsultanta atbalstu. Tas bērnu audzināšanā, saskarsmē ar
ir ilgstošs klienta un sociālā darbinieka skolu. Ir daudzi vecāki, kuri, uzzinot
sadarbības process, kura laikā tiek rasti par grupas norisi, pievienojas pēc
cēloņi sociālajām problēmām klientu savas iniciatīvas, lai vairāk uzzinātu,
personīgajās un ģimenes attiecībās. kā veiksmīgāk veidot saskarsmi ar
Jau pašā nosaukumā ir vārds “konsul- bērniem, kā disciplinēt viņus vai
tants”, kas nozīmē, ka īstais eksperts kā vairāk mīlēt. Jo nekas nevairo
par savu dzīvi ir klients, bet sociālais savstarpējo uzticēšanos un paļāvību,
darbinieks palīdz risināt sarežģītās kā patiesa vecāku mīlestība!
situācijas. Konsultācijām vislielākā
atdeve ir tad, ja procesā iesaistās visa Katru mēnesi daudz aktivitāšu notiek
pagastu pārvalžu dienas centros un
ģimene.
Ģimeņu atbalsta dienas centrā Saldū.
Jauns pakalpojums ir mūzikas tera- Tādēļ apkopojam visas aktivitātes
pijas nodarbības. Tās notiek gan mēneša kalendārā, ko ievietojam
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novada mājas lapā www.saldus.lv.
Sadaļā “Aģentūras” mūsu informāciju
var atrast katrs, kam aktuāli Saldus novada p/a “Sociālais dienests”
nodrošinātā palīdzība vai pakalpojumi.
Sociālais dienests ir kā barometrs
notikumiem sabiedrībā: jūtam, kā
pieaug cilvēku līdzmaksājumi par
ārstniecības iestāžu apmeklējumiem,
kā divi eiro pielikums pensijai liedz
cilvēkam saņemt trūcīgās personas statusu un tālāk nāksies maksāt par visiem
medicīnas iestāžu apmeklējumiem,
kā uz ārzemēm aizbraukušie bērni
“aizmirst” par saviem vecākiem.
Šādos brīžos ar vārdiem vien nepietiek
un arī brīnumnūjiņas sociālajiem darbiniekiem nav, lai spētu palīdzēt. Bet
konsultācijās tiek meklētas iespējas
cilvēkiem palīdzēt, rosināts meklēt
visdažādākās atbalsta iespējas.
2017. gadu iesākam ar iepriecinošu
ziņu cilvēkiem ar zemiem ienāku
miem. Visā valstī noteikts ir trūcīgās
personas statuss, to mainīt nav mūsu
spēkos un tas šogad paliks nemainīgs –
tas ir, ja pēdējo trīs mēnešu vidējie
ienākumi nepārsniedz 128,06 eiro.
Bet novada dome ir apstiprinājusi
saistošos noteikumus, kas paplašina
maznodrošinātās personas loku Saldus
novadā. Joprojām paliek spēkā dažādi
atšķirīgi ienākumu līmeņi ģimenēm ar
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bērniem, pensionāriem un invalīdiem,
kā arī vientuļām personām.

Palielinājies arī veselības pabalsts un
pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.

Palielināts dzīvokļa pabalsts līdz
260 eiro un malkas pabalsts līdz
216 eiro. Gribam atgādināt, ka arī
malkas pabalstu piešķiram, ja klients
uzrāda preču iegādes apliecinošus
čekus
vai
pārskaitām
naudu
piegādātājam.
Malkas,
dzīvokļa
un veselības pabalsts ir visplašāk
izmantotais sociālās palīdzības veids
(gadā izlietoti gandrīz 200 tūkstoši
eiro), tādēļ iedzīvotājiem jāizprot,
ka drīkstam piešķirt atbalstu tikai ar
darījumu apliecinošiem dokumentiem.

Sociālais dienests darbojas 10 Saldus
novada domes apstiprināto saistošo
noteikumu ietvaros, kas nosaka
kritērijus
pabalstu
piešķiršanai.
Dažkārt ienākumu vai piederošā
īpašuma apjoma dēļ nav iespējams
iegūt trūcīgās vai maznodrošinātās
ģimenes statusu. Bet ir situācijas,
kas visbiežāk saistās ar veselības
traucējumiem, kad ģimenei ir lieli
izdevumi un ir grūtības norēķināties
par pakalpojumiem. Šādos gadījumos
tiek piešķirts vienreizējais pabalsts.

Dienas centra aktivitātes Nīgrandē
Novembris un decembris ir gada
vistumšākie mēneši, bet svētku
spožumā visbagātākie.
Arī dienas centra nodarbībās un
aktivitātēs jūtama svētku rosība, kad
visapkārt virmo mazs satraukums
un svētku priekšnojautu smarža, kad
gatavojamies cits citu iepriecināt un
pārsteigt.
Pēc Nīgrandes pagasta Kalnu vidus
skolas skolotājas Līgas Ļaudobeles
ierosinājuma tika izsludināta akcija
“Siltas zeķes Valsts Aizsardzības
mācību audzēkņiem”. Prieks, ka
atsaucās 15 čaklas adītājas. Adītu
zeķu izstāde dienas centrā gandrīz
katru dienu tika papildināta ar
jaunu zeķu pāri. Nīgrandes pagasta
Kalnu vidusskolas Ziemassvētku
pasākumā dāvinājām 40 zeķu pārus.
Paldies visām adītājām, bet jo īpaši
čaklākajām: Inesei Baronei, Elgai
Piterniecei, Mārītei Gersonei, Irēnai
Madžulei, Birutai Veitei, Dzintrai
Reinholdei, kas noadīja vairākus
zeķu pārus. Bet tās, kas dienu un
darbu steigā pašas noadīt nevarēja,
nopirka dziju vai zeķu pāri. Prieks,
ka varam un gribam iepriecināt vēl
kādu, bet 28. decembrī uz tikšanos
dienas centrā aicinājām visas
adītājas, lai kopīgi baudītu tēju un
pārrunātu akcijas rezultātus.

Noslēdzās apmācības māmiņām
“Bērnu emocionālā audzināšana”,
kuras vadīja sociālās pedagoģes
Anita Hļevicka un Aiga Pelca.
Nodarbības notika no 7. septem
bra līdz 8. novembrim un tajās
piedalījās
astoņas
māmiņas,
kurām ir pirmsskolas vecuma
bērni. Māmiņas aktīvi iesaistījās
nodarbībās. Desmit nodarbības
divu stundu garumā pagāja inte
resanti un spraigi. Māmiņas
guva jaunas atziņas un zināšanas
bērnu audzināšanā, saskarsmē ar
bērniem. Bērnu audzināšanas un
problēmu risinājumam ieguva jaunu
skatījumu. Paldies Anitai Hļevickai
un Aigai Pelcai no Saldus dienas
centra par saturīgām nodarbībām.
17. decembrī Nīgrandes pagasta
Kalnu kultūras namā uz pasākumu
aicinājām
Nīgrandes
pagasta
seniorus.
Pēcpusdiena
pagāja
jautrās dejās, atrakcijās un ļoti
pozitīvās emocijās. Paldies visiem
senioriem, kas piedalījās pasākumā.
Paldies Nīgrandes pagasta pārvaldei
par jaukajiem pārsteigumiem šajā
vakarā!

Laila Viežauska, Nīgrandes dienas
centra aprūpētāja●

Pagājušā gadā to saņēmušas 60
ģimenes. Šis atbalsts ir līdz 80% no
valstī noteiktās minimālās algas.
Aicinām novada iedzīvotājus, kam
radušās problēmas medicīnas pakal
pojumu apmaksā vai zāļu iegādē, tāpat
aprūpes nodrošināšanā, doties pie
sociālā darbinieka pilsētā vai pagastā,
vai arī, zvanot pa tālruni 63881666,
noskaidrot
attiecīgā
darbinieka
kontakttelefona numuru.
Ina Behmane, Saldus novada p/a
“Sociālais dienests” direktore●

Druvas dienas c
 entra
aktualitātes

Jauna gada sākums ir laiks, kad
vēlamies atskatīties uz padarīto gada
garumā.
Druvas dienas centrā aktīvi darbojas gan
pensionāri, gan bērni. 13 gadu garumā
aktīvi darbojas pensionāru kopa “Dzirkstis” ar 37 biedriem. Katru pirmdienu
pensionāri tiekas centrā. Dienas centrā ir
izveidots pensionāru ansamblis un deju
grupa. Pensionāriem palīdz divas jaukas skolotājas – Anita Bērziņa un Anita
Šorņikova, kuras veic brīvprātīgo darbu.
Druvas dienas centrā katru gadu tiek
gatavots Ziemassvētku pasākums. Šogad
koncertā izskanēja sen aizmirstas un
skaistas Ziemassvētku dziesmas, kas
tika papildinātas ar dejojošo Rūķīšu ar
Sniegbaltītes iestudējumu.
Druvas dienas centra dalībnieki ar
Ziemassvētku ieskaņas programmu un
dāvanām brauca uz pansionātu “Ābeles”
iepriecināt tā iemītniekus. Ir labas
sajūtas, ka spējam ielīksmot šo ļaužu sirdis, ka varam kopā padziedāt, parunāt,
uzmundrināt vai vienkārši viens otram
uzsmaidīt. Šogad Ziemassvētku programma izskanēja arī Druvas pensionāru lielajā
gada noslēguma ballē, kurā piedalījās pieci pensionāru kolektīvi.
Elita Austere, Druvas dienas centra
vadītāja●
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JAUNIEŠU AKTUALITĀTES
Vīnē notika konference par “aizmirsto” sabiedrības daļu un
jaunatnes darba nozīmi

No 28. novembra līdz 1. decembrim
ar Jaunatnes starptautisko prog
rammu aģentūras atbalstu jauniešu
atpūtas un iniciatīvu centra “Šķūnis”
vadītāja Rudīte Muraševa piedalījās
konferencē “Bridges for Trainers
2016”, kas norisinājās Vīnē, Austrijā.
Konferencē tikās jaunatnes darbā
iesaistītie – apmācītāji, jaunatnes darbinieki, Eiropas jaunatnes politikas
veidotāji un realizētāji, lai pārrunātu
neformālās
izglītības
apmācību
stratēģijas un treneru kompetences,
īpaši apmācību un jaunatnes darba
ietekmi uz jauniešiem, viņu politisko
pārliecību, līdzdalību un attieksmi pret
demokrātiju un cilvēciskām vērtībām.
Tas ir ļoti aktuāli, skatoties uz situāciju
Eiropā un, protams, arī Latvijā.

Par situāciju lika padomāt Kenans
Gungor – pētnieks no Austrijas.
Pēc demogrāfiskajiem datiem Vīnē
vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem
70 % iedzīvotāju ir migrantu bērni vai
mazbērni. Tas liek pārdomāt, kāda ir
un būs jaunā paaudze, kā viņi sajūt
savu identitāti un ko šajā situācijā
var darīt jaunatnes darbinieks, lai
jauniešu centros varētu iekļauties un
sadarboties katrs. Emocionāli uzstājās
jaunatnes darbiniece Paulina Grace
no Lielbritānijas. Viņa runāja par
jaunatnes darba realitāti, galvenokārt
akcentējot to, ka Eiropā ir liels skaits
“aizmirstā” sabiedrības daļa – gan
pieaugušo, gan jauniešu vidū, bet
pēc statistikas datiem 30% no visiem
jauniešiem. Tie ir jaunieši, kuri tiek
aizmirsti gan fiziski, gan emocionāli –
nav darbs, reizēm arī nav sasniedzams
internets, slikti ceļa un transporta
apstākļi, neiesaistās nekādās prog
rammās vai arī viņi vienkārši netiek
ievēroti. Paulina Grace uzskata, ka
liela nozīme tieši šai aizmirstajai
sabiedrības daļa bija balsojumā par
Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas
Savienības. Savā veidā šī sabiedrības

un arī jauniešu daļa tiek ignorēta
gan Eiropā, gan Latvijā. Ir daudz
projektu, kurā ir iespēja iesaistīties
tiem, kuri ir aktīvi, ir speciālas prog
rammas jauniešiem, kuri nonākuši
grūtības – bezdarbniekiem, kā arī ir
sociālās programmas, bet personas pa
vidu – netiek ievērotas. Paulina Grace
akcentēja tieši jaunatnes darba un jaunatnes darbinieka nozīmi saskarsmē
ar šiem jauniešiem, uzverot, ka tas ir
komplekss – darbs ar attieksmi, kuram
vajag laiku un individuālu pieeju.
Konferencē piedalījās vairāk nekā
140 dalībnieki no gandrīz visām Eiropas valstīm. Grupās tika diskutēts par
to, kā neformālās izglītības procesos
un apmācībās iedrošināt jaunatnes
darbiniekus strādāt ar līdzdalības un
politikas jautājumiem, kā strādāt ar
“aizmirsto” jauniešu daļu, kā mudināt
lēmumu pieņēmējus visos līmeņos
paredzēt atbalstu un finanses šiem
jautājumiem.
Rudīte Muraševa, jauniešu atpūtas
un iniciatīvu centra “Šķūnis”
vadītāja●

EURODESK informatīvs sadraudzības pasākums jauniešu centru
pārstāvjiem “Metam ledu veļasmašīnā 4”
No 2. līdz 3. decembrim
Saldus JIC “Šķūnis”
satikās Ventspils Jauniešu
mājas, Aizputes Ideju
mājas, Saldus jauniešu
domes “Es un mēs”, kā arī
Liepājas Jauniešu mājas
jaunieši, lai piedalītos EURODESK
sadraudzības
pasākumā “Metam ledu
veļasmašīnā 4”.
Pasākuma mērķis
vecināt
sadarbību
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bija
un

arī iepazītos savā starpā.
Vēlāk dalībnieki devās
pieredzes apmaiņu starp pastaigā pa pilsētu, lai
Kurzemes jauniešu centru veiktu dažādus uzdevumus,
apmeklētājiem, izmantojot kuri palīdzēja iepazīties
neformālās izglītības meto ar astoņām mūžizglītības
des, kā arī interaktīvā kompetencēm, Youthpass
veidā informēt jauniešus mācīšanās sertifikātu, kā
par programmu ERAS- arī Saldus pilsētu un tās
MUS+, mūžizglītības kom iedzīvotājiem.
petencēm, Eurodesk un Vakara nodarbību par
Eiropas Jaunatnes portālu.
Eiropas Brīvprātīgo darbu
Dienas pirmajā pusē laiks jauniešiem vadīja Liepājas
tika veltīts tam, lai iepazītos jauniešu mājas brīvprātīgie
ar pasākuma mērķi, kā Miriam no Itālijas un
Pablo no Kanāriju salām.

Nodarbība
bija
gana
radoša un interaktīva, tā
ne tikai sniedza jauniešiem
priekšstatu par Eiropas
brīvprātīgo darbu, bet
arī mudināja uzdot sev
interesējošos jautājumus.
Pēc
vakariņām
bija
pienācis laiks, lai kat
ra jauniešu centra un
jaunatnes
organizācijas
komanda iepazīstinātu ar
sevi arī pārējos dalībniekus.
Ventspils jauniešu mā
jas dalībnieki par ikdie
nu pastāstīja ar teatrālu

2017. gada JANVĀRIS

priekšnesumu, Saldus jau
niešu dome TV raidījuma
stilā sniedza gada at
skatu uz nozīmīgākajiem
notikumiem, Aizputes Ideju
māja dalījās ar dažādiem
video, savukārt Liepājas
jauniešu māja par sevi
pastāstīja ar viktorīnas
palīdzību.
Pirmās dienas vakaru
noslēdza aktivitāte “Vakara
zvaigzne”, kuras laikā

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

dalībniekiem jauktās grupās
bija jāiejūtas dažādu filmu
varoņu tēlos.

natnes portāls, Youthpass
sertifikāts, Eurodesk, mājas
lapa www.jaunatne.gov.lv.

Pasākuma otrā diena bija
bagāta ar informāciju par
dažādiem ar Erasmus+
saistītiem
jautājumiem.
Dalībniekiem jauktās gru
pās tika dots laiks izpētīt
pašiem, kā arī citiem izstāstīt
par tādām tēmām kā Erasmus+ mērķi, Erasmus+
projektu veidi, Eiropas jau-

Izvērtējot dalībnieku anke
tas, var secināt, ka pasākums
bija izdevies, mērķis sasniegts. Galvenokārt jaunieši
uzsver to, ka bijis vērtīgi
satikt jauniešus no citām
pašvaldībām, uzzināt jaunu
informāciju, kā arī pašiem
radoši darboties.

Šāda veida sadraudzības
pasākumu Saldus jauniešu
dome “Es un mēs” rīkoja
jau ceturto reizi – tā jau
kļuvusi par tradīciju.
Pasākums
notika
ar
p rogrammas “Erasmus+”,
Eiropas Jaunatnes portāla
un Eurodesk atbalstu.
Ilze Fišmeistere, Saldus
jauniešu domes “Es un
mēs” valdes locekle●

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKAS AKTUALITĀTES
Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra
atraktīvais gads

Ir pagājis gads, un Saldus pilsētas
bibliotēkai ir ar ko lepoties.

Saldus
pilsētas
bibliotēkas
Bērnu literatūras centrs bērniem
un
jauniešiem regulāri piedāvā
dažādas aktivitātes. Pirmsskolas un
sākumskolas klašu grupas apmeklē
bibliotēku, lai iepazītu grāmatu
pasauli un iesaistītos radošās
nodarbībās. Bibliotekāres interaktīvā
veidā stāsta par grāmatām, to autoriem, kopā ar bērniem zīmē, gatavo
piespraudes, apsveikumu kartītes un
citas iedvesmojošas mīļlietiņas.
Bērnu literatūras centra komanda
vienmēr atvērta jaunām idejām,
notikumiem un aktīvai darbībai,
bērnus un jauniešus rosinot lasīt,
vērtēt un izprast grāmatu kā neaizvietojamu zināšanu avotu un ideālu
draugu brīvā laika pavadīšanai.
Bibliotēkas darbinieki vienmēr gatavi
jauniem piedzīvojumiem, uzburot
patiesu lasītprieku – Zaiga Freiberga
dodas uz Saldus skolām ar jaunāko
grāmatu apskatiem, Ieva Adzereiko
bērnus iesaista aizraujošā radošu
nodarbību un stāstījuma virpulī.
Bibliotekāres Iveta Rātenberga, Ieva
Adzereiko, Anita Berga un Zaiga
Freiberga par labi paveikto darbu tika
izvirzītas bibliotekāra, bibliogrāfa un

žurnālista Voldemāra Caunes balvai
“Gada bibliotekārs darbā ar bērniem
un jauniešiem”, bet Ieva Adzereiko – Saldus novada “Gada kultūras
darbinieks” nominācijai.

Aprīlī Saldus pilsētas bibliotēkā
norisinājās
pasākums
“Satiekas
vairākas valodas”. Bibliotēkā viesojās
somu dzejniece Heli Lāksonena un
igauņu dzejniece Lēlo Tungala, lai
kopā ar dzejnieci un izdevēju Inesi
Zanderi, dzejnieku un atdzejotāju
Guntaru Godiņu iepriecinātu mazos
lasītājus.
Pavasarī bērni iesūtīja fotogrāfijas
konkursam “Saldus ielas”, visu vasaru
bija skatāma foto izstāde, kurā varēja
apskatīt Saldus pilsētas skaistākās
vietas no bērnu uzņemto foto skatu
punkta. Septembrī, sākoties jaunajam
mācību gadam, ņemot vērā balsojumus, tika noteikti trīs labāko foto
autori.
Sākoties jaunajam mācību gadam,
mazie bibliotēkas apmeklētāji atzī
mēja rakstnieces Annas Brigaderes
155. dzimšanas dienu. Saldus pilsētas
bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar Saldus pamatskolas
2.a un 2.b klasi devās izbraukumā
uz Tērvetes dabas parku. Karjeras
nedēļā Saldus pamatskolas 2.b klases

skolēni mācījās iepazīt un plānot savu
nākotnes profesiju. Šīs pieminētās
ir tikai dažas no aktivitātēm, kas
notikušas aizvadītajā gadā. Daudzi
mazie
lasītāji
atceras
“Kopā
lasīšanas nedēļu” vasaras sākumā. Ir
notikušas bibliotekārās stundas, kurās
jaunākajiem lasītājiem māca meklēt
grāmatas un grāmatās atrast vajadzīgo
informāciju pašiem. Liels gandarījums
par bērniem, kuri prot lietot bibliotēkā
pieejamo informāciju un pielietot
gūtās zināšanas savu pētniecisko
darbu rakstīšanā.
Paldies vecākiem un skolotājiem,
kuri novērtē lasīšanas nozīmīgumu.
Kopīgi mēs varam veiksmīgi paveikt
savu darbu – ievest bērnus bagātajā
lasīšanas pasaulē.
Protams, lai lasītu, nepieciešamas ne
tikai grāmatas, bet arī ērta vieta, kur
to darīt. Gada nogalē tika padomāts
arī par to – izveidots īpašs stūrītis,
kur bērni un jaunieši var ne tikai lasīt,
bet arī satikties, parunāties un spēlēt
spēles.
Bērnu literatūras centrs vienmēr
atvērts sarunai ar savu jauno lasītāju –
gaidīsim ikvienu arī jaunajā, 2017.
gadā!
Saldus pilsētas bibliotēkas kolektīvs●
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SPORTA AKTUALITĀTES
Saldus sporta Skolas Laureāts 2016
Par sasniegumiem apbalvojumus
saņēma 32 laureāti un septiņi treneri.

Balvas “Gada
Raivita Koreņika

sportists”

ieguvēja

21. decembrī Saldus sporta skolā notika pasākums “Laureāts 2016”, kurā
godināja trenerus un viņu audzēkņus,
kuri izcīnījuši augstas vietas Eiropas
čempionātos, starptautiska mēroga
sacensībās, kā arī godalgotas vietas
Latvijas čempionātos.

Tāpat no katra sporta veida tika
sumināti perspektīvākie sportisti,
kurus izvirzīja treneri par labiem
rezultātiem sacensībās un lielo centību
treniņos.

Nominācijas “Gada treneris” un
“Gada sportists” pasniegt bija ieradusies Saldus sporta skolas absolvente, viena no labākajām Latvijas
vieglatlētēm – Līga Velvere, kura
ir pasaules čempionāta un Eiropas
čempionāta dalībniece. L. Velvere
ir labojusi Latvijas rekordu 800m
skrējienā telpās.

Šogad pirmo reizi bija ieviesta
nominācija – “Mērķtiecīgs treneris”.
Šo nomināciju saņēma četri treneri,
kuru audzēkņi uzrādījuši augstus
rezultātus, kuri nodot savas zināšanas
un ir paraugs citiem.

Nominācijā par galveno balvu –
“Gada sportists” tika atzīta Raivita
Koreņika, kura Eiropas čempionātā
basketbolā U-16 vecuma grupā
izcīnīja 10. vietu. Nomināciju “Gada
treneris” par ieguldījumu augstas
klases sportistu sagatavošanā ieguva
svarcelšanas treneris Jānis Andžāns.

Pasākuma sportiski svinīgu noskaņu
radīja Rīgas Tehniskās universitātes
karsējkomandas priekšnesumi un
Aivas Pundiņas mūzikas studijas
audzēkņu uzstāšanās.

Marina Dambe, Saldus sporta skolas
vieglatlētikas trenere●

Notika Ziemassvētku nakts turnīrs volejbolā
• apakšiņu jeb apakšējo piespēļu konkurss – uzvarētājs
Mārcis Kazakevičs, kurš savā īpašumā ieguva 4kg
pīrāgus no SIA “Cannelle Bakery”;
• serves konkurss, kurā gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem
bija iespēja pierādīt savu profesionalitāti, uzservējot pa
kādu no atbalstītāju balvām un iegūstot to savā īpašumā.
Ziemassvētku nakts turnīra uzvarētāji:
1. vieta – Vitālijs Markušs, Einārs Līcis, Igors Ņikitins,
Edgars Tiļļa, Mārtiņš Druva.
Ziemassvētku nakts turnīra godalgoto vietu ieguvēji

17. decembrī no plkst. 20.00 līdz 18. decembra plkst. 5.30
Saldū notika vēl nebijis pasākums – Ziemassvētku nakts
turnīrs volejbolā.
Turnīrā piedalījās 50 dalībnieki, kuri bija ieradušies no
Rīgas, Jelgavas, Madonas, Ērgļiem, Skrundas un Saldus. Dalībnieki tika izlozēti 10 komandās, pa pieciem
spēlētājiem katrā komandā. Komandas tika dalītas divās
apakšgrupās. Pēc grupu izspēlēs spēli turpināja astoņas
labākās komandas, līdz tika noskaidrotas četras labākas
komandas, kuras cīnījās par turnīra čempiona titulu.
Starp grupu spēlēm notika divi konkursi:
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2. vieta – Maija Rjabova, Pauls Ņikitins, Niks Puriņš,
Edijs Frīdmanis, Mārcis Kazakevičs.
3. vieta – Eva Rozīte-Ņikitina, Marģers Vazdiķis, Oskars
Tiļļa, Eduards Krūtainis, Emīls Plaudis.
Volejbola klubs “Saldus” izsaka lielu pateicību
Ziemassvētku nakts turnīra dalībniekiem, atbalstītājiem
un līdzjutējiem. Pasākumu organizēja volejbola klubs
“Saldus” kopā ar Saldus novada pašvaldību. Liels paldies
turnīra atbalstītājiem: SIA “66North Baltic”, SIA “Cannelle
Bakery”, SIA “Rigolex”, ZS “Ziediņi”, Edgaram Uzulam.
Pauls Ņikitins, volejbola klubs “Saldus”
valdes priekšsēdētājs●

JUBILĀRI JANVĀRĪ
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Ezeres pagastā
24. novembrī Ezeres pamatskolā notika vecāku kopsapulce, kurā vecāki un
skolotāji tikās ar Latvijas Universitātes
pasniedzēju, pedagoģijas zinātņu
doktori Ditu Nīmanti.
16. decembrī Ezeres kultūras
namā uzņēmējs, kultūras pasākumu
atbalstītājs, sava novada un pagasta
patriots Māris Kļaustiņš saviem
kolēģiem, sadarbības partneriem un
Ezeres pagasta ļaudīm pateicās par
sadarbību ar brīnišķīgu koncertu, kuru
sniedza mūziķa Kristapa Krievkalna
grupa un solisti – Ginta Krievkalna, Dainis Skutelis, Ilona Bagele,
Juris Vizbulis. Pasākuma režisors
bija Valdis Pavlovskis. Ezeres pagasta iedzīvotāju vārdā izsakām lielu
pateicību Mārim Kļaustiņam par
skaisto Ziemassvētku noskaņu.

Jaunauces pagastā
25. novembrī Jaunauces bibliotēkā
notika spēle “Es mīlu tevi Latvija”.
9. decembrī notika mazās eglītes
iedegšanas svētki Jaunauces tautas
nama teritorijā.

Lutriņu pagastā
Gada
nogalē,
īsi
pirms
Ziemassvētkiem, klubā pulcējās
pagasta seniori pasākumā “Baltie
Ziemassvētki”. Īpaši ar Lutriņu pagasta pārvaldes ielūgumiem tika
aicināti tie 34 gaviļnieki, kuriem
2016. gadā ievērojamas dzīves jubi
lejas. Ar sirsnīgiem vārdiem, laba
vēlējumiem un dāvanām Lutriņu
pārvaldes vadītāja Ineta Ezermale
sveica ikvienu jubilāru. Vakara
dalībniekus ar svinīgu koncertu sveica
māsas Legzdiņas. Zālē valdīja smiekli
un jautrība, jo māsu duets iesaistīja
klātesošos raitos dejas soļos. Par
vakara omulību rūpējās Aivars Vimba
un Ainars Beiers.
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PAGASTU AKTUALITĀTES
Novadnieku pagastā

14. decembrī kopā ar kaimiņu kolēģu
un lasītāju līdzdalību tika atzīmēta
Novadnieku pagasta bibliotēkas
70. gadadiena.
17. decembrī pagasta seniori pie
eglītes “Mežvidos” ieskandināja
Ziemassvētkus.
25. decembrī Ziemassvētkus svinēja
pirmsskolas vecuma bērni, kuri
neapmeklē bērnudārzu. Pasākumā
piedalījās arī lielāki bērni, kuri
noskatījās leļļu teātra izrādi un gāja
rotaļās kopā ar Ziemassvētku vecīti un
viņa draugiem.
30. decembrī pagasta sporta zālē atvadas no Vecā gada svinēja pagasta un
apkārtnes pieaugušie deju cienītāji.
No 22. līdz 29. decembrim
“Mežvidos” bija skatāma Daiļamata
pulciņu dalībnieku darbu izstāde, kura
veltīta Ziemas saulgriežiem.
Vēlam Jums visiem veiksmīgu
un veselīgu 2017. gadu! Aicinām
interesentus
līdzdarboties
mūsu
amatiermākslas kolektīvos!

Pampāļu pagastā
29.
novembrī
konkursa
ietvaros Pampāļu bibliotēkā notika pasākums “Rozentāls manā
pagastā”. Apzinājām un veicām
materiālu atlasi par pampāļnieci,
Saldus Rozentāla mākslinieku grupas dalībnieci Madaru Hartmani. To,
ka Madarai ir tik daudz un skaistas
gleznas, zināja tikai retais. Pasākumu
sākām ar Madaras Hartmanes gleznu
izstādes atklāšanu, kura interesentiem
Pampāļu bibliotēkā bija apskatāma
līdz decembra beigām. Pasākuma
turpinājumā notika draudzīga saruna
ar Madaru, bibliotekāres veidota
prezentācija un noslēgumā radoša
darbnīca, kurā tapa jauka klusā daba
ar spilvenu. Tāds pats atklājums bija
Jolanta Rodionova, kura raksta dze-

ju un dzīvo Pampāļos. Jolanta savā
dzejā ir reāliste un ir ļoti tieša. Viņas
radošajā darbnīcā tapa dzejolis par
pasākumu, tā tapšanā piedalījās visi
klātesošie. Jolanta bija uzaicinājusi
uz pasākumu savu skolotāju Vinetu
Jurevicu, kura pastāstīja, ka Jolantai
jau skolā ir pievērsusi uzmanību, jo
viņas sacerējumi bijuši brīnišķīgi.
Sarunājoties, darbojoties, klausoties dzeju, ātri pagāja divas stundas.
Nākotnē ir iecere uzrakstīt projektu,
lai varētu izdot Jolantas Rodionovas
dzejas grāmatu, kurai māksliniece
būtu Madara Hartmane.
13.
decembra
pēcpusdiena
pampāļniekiem bija notikumiem
bagāta. No malu malām sabrauca
tirgotāji, lai piedalītos Ziemassvētku
tirdziņā, kurš notika kultūras namā.
Jāsaka liels paldies visiem, kas
atbalstīja šo pasākumu. Ziemassvētku
tirdziņš Pampāļos jau kļuvis par
tradīciju, un jācer, ka nākošajā gadā
pulcēsies vēl vairāk pārdevēju un
pircēju. Tirdziņu atklāja biedrība
“Pārsteiguma tēli” ar lellēm. Lelles aicināja arī rotaļās. Kad lielā
tirgošanās bija nedaudz norimusi,
varēja noskatīties leļļu izrādi “Kas
par desām”, bet pēc izrādes lelles
aicināja visus sastāties vilcieniņā,
lai dotos laukā iedegt pagasta lielo
egli. Tikko dažādās krāsās iezaigojās
egle, atskanēja svētku salūts, kurš
egles iedegšanas brīdī arī ir kļuvis
par tradīciju. Paldies zemnieku
saimniecībai “Avoti”, kas atbalsta šo
tradīciju.
Lai viss iecerētais un izsapņotais
piepildās Jaunajā 2017. gadā!

Rubas pagastā
14. decembrī Rubas pagastā notika
Ziemassvētku tirdziņš, kura laikā
svinīgi tika iedegta svētku egle.
Ziemassvētku tirdziņš notika Rubas
tautas namā un uz tirgošanos bija
ieradušies necerēti daudz tirgotāji.

PAGASTU AKTUALITĀTES
Liela atsaucība bija no pagasta
iedzīvotājiem, arī preču klāsts bija
daudzveidīgs. Katrs varēja izvēlēties
kārotāko preci un iegādāties kādu
jauku dāvanu saviem mīļajiem. Folkloras kopa “Ruba” ar dziesmām un
rotaļām izklaidēja visus pasākuma
apmeklētājus. Paldies visiem, kas
piedalījās Ziemassvētku tirdziņā un
radīja svētku sajūtu!
Mūsu skaistā eglīte iemirdzējās tik
koši, ka gaviles bija patiesi priecīgas
un jautras. Svētki bija izdevušies, jo
mēs paši tos radījām. Paldies viesiem,
kas atbalsta pagasta pasākumus.

Zaņas pagastā
Novembrī tika godināta Lāčplēša die
na, veidojot Gaismas ceļu, kopā ar PII
“Vārpiņa” audzēkņiem un pedagogiem.
Tika svinēta Latvijas Republikas
dzimšanas diena koncertā “Tev, mana
Latvija”. Koncertā uzstājās Zaņas
pagasta sieviešu vokālais ansamblis
“Tik un tā”, Zaņas pagasta bērnu un
jauniešu amatierkolektīvs ar koncert

uzvedumu “Smilšu dzeja” un Rubas
pagasta bērnu deju kolektīvs. Par
svētku balli rūpējās Egils un Mārtiņš
Pētersoni.

17. decembrī Nīgrandē norisinājās
“Dienvidi” sacensības volejbolā
vīriem, kur Zaņas volejbolisti izcīnīja
4. vietu.

3. decembrī Iecavā norisinājās GPC
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā
bezekipējuma divīzijā, kurās svara
kategorijā līdz 125 kg Juris Meija
izcīnīja 1. vietu. Viņam 1. vieta ir arī
absolūtajā vērtējumā. Dāvim Grīnam
1. vieta svara kategorijā līdz 100 kg,
kā arī 2. vieta absolūtajā vērtējumā.

30. decembrī Zaņas sporta angārā
notika Vecgada turnīrs strītbolā un
florbolā.

3. decembrī Zaņas sporta angārā notika sporta spēļu “Dienvidi” basketbola
turnīrs vīriešiem, kurā Zaņas basketbolisti izcīnīja 4. vietu.
10. decembrī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas šautuvē norisinājās
“Dienvidi” sacensības šaušanā vīru
un dāmu vērtējumā. Individuālajā
vērtējumā Kristapam Peterlevicam 1.
vieta, bet Zigmundam Ruzgam – 3.
vieta. Komandu ieskaitē Zaņas vīri
ieguva 3. vietu. Dāmu konkurencē
Sanita Vereteļņika izcīnīja 3. vietu, bet
kopvērtējumā Zaņas dāmas izcīnīja
godpilno 1. vietu.

Zvārdes pagastā
19. novembrī Striķu kultūras namā
izskanēja koncerts, kas bija veltīts Latvijas 98. dzimšanas dienai. Klātesošos
ar svētku runu sveica Zvārdes pagasta
pārvaldes vadītājs Imants Džulis. Ar
sirdsmīļām dziesmām uzstājās ansamblis “Druve”. Pasākumu krāšņu darīja
aicinātie viesi no Lielauces – deju
kolektīvi “Madaras” un “Klabdancis”
(vadītāja Alda Balode), draudzīgais
kolektīvs “Puķuzirnis” (vadītāja
Sarmīte Pavilaite), kā arī mūsu pagasta mazā zvaigznīte Monta Ķepīte
(skolotāja Olita Kleinberga).
Informāciju sagatavoja pagastu
kultūras darbu vadītāji, sporta darba
vadītāji, bibliotekāri un dienas centru
darbinieki●

PASĀKUMU KALENDĀRS JANVĀRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Marijas Naumovas solokoncerts. Šī ir
Marijas Naumovas koncerta programma, kurā dziedātāja priecēs klausītājus
ar vairākiem pirmatskaņojumiem no
21.01. plkst. 18.00 viņas topošā albuma, kā arī atskatīsies uz
muzikālajā karjerā paveikto.
Biļešu cena EUR 15.00. BIĻETES UZ
PASĀKUMU IR IZPIRKTAS!
25.01. plkst. 19.00 Saldus novada koru kopmēģinājums.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
“Zaļā Pūķa” daudzveidība” Ulda Lākuta
6.12.-31.01.
pudelīšu kolekcijas izstāde.
14.01. plkst. 13.00 Tikšanās ar kolekcionāru U. Lākuti
10.01.-26.02.

Saldus novada mednieku kluba trofeju
izstāde “Latvijas meža un Āfrikas eksotika ienāk pilsētā”.

Lekcija “Saldus ielu stāsti”. Stāsts par
18.01. plkst. 18.00 Striķu ielu (2. daļa). Muzeja speciālistes
Ilzes Harunas stāstījums.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Foto izstāde “Ainavas pieradināšana”.
25.11.-9.01.
Skolotājas A. Dobeles 1.-3. klašu Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde.
Jauno grāmatu apskats – izsniegšana Sal5.01. plkst. 9.30
dus pensionāru biedrībā.
Jauno grāmatu apskats – izsniegšana Sal11.01. plkst. 10.30 dus invalīdu biedrībā.
2.01.-31.01.

Pasākumu cikla “Stāsti pilnmēness
12.01. plkst. 16.00 vakariem” 1. stāstu vakars: “Ziemas
piedzīvojumu stāsti”.
Programmas “Fotokalna vertikāle” iet13.01.-28.02.
varos Jura Kmina foto izstāde “Oļģerta
Krodera teātris”.
Dzejas pasākums “Laiks bija iemīlējies” –
19.01. plkst. 14.00
tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili.
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Cikla “Iepazīstam novada ļaudis!” 9.
26.01. plkst. 14.00 pasākums – tikšanās ar Saldus novada
Goda pilsoni Edgaru Bergu.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
Nodarbība “Saldus miesta stāsts” skolēnu
Visu mēnesi
grupām. Sīkāk pa tālruni: 29443117.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
Pēc kalendāra
6.01. plkst. 20.00
7.01. plkst. 10.00
14.01. plkst. 10.00
17.01. plkst. 19.30
21.01. plkst. 10.00
28.01. plkst. 10.00
Janvārī

14.01.
21.01.

Saldus novada atklātais čempionāts
basketbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
volejbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
florbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts telpu
futbolā.
LBL 2 BK Saldus-BA Turība.
Dienvidu sporta spēles volejbolā
sievietēm Vadakstē.
Dienvidu sporta spēles makšķerēšanā
Pampāļos.
LBL2 BK Saldus-RSU.
Dienvidu sporta spēles futbolā Nīgrandē.
Dienvidu sporta spēles šautriņu mešanā
Rubā.
Tautas slēpojums “Līkā meža apļi!”.
Gaidām sniegu!
LUTRIŅU PAGASTĀ
Amatierteātra “Atvars” jubilejas pasā
kums Lutriņu klubā. Ieeja bez maksas.

Jauniešu deju kolektīvu sadancošana
“Dziedot māku, dancot māku” Lutriņu
klubā. Ieeja bez maksas.

2017. gada JANVĀRIS
27.01.

Tikšanās ar literāti Ināru Šteinbergu –
grāmatas “Toreiz” atvēršanas pasākums
pagasta bibliotēkā.

Visu mēnesi

Anitas Bērziņas suvenīru kolekcijas
izstāde “Eži un ezīši” pagasta bibliotēkā.
NĪGRANDES PAGASTĀ

27.01. plkst. 14.00

Cirks – klaunu šovs “Oki-Doki” Kalnu
kultūras namā. Ieeja 1.50 eiro.

NOVADNIEKU PAGASTĀ
18.01.

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
brīdis.

Visu mēnesi

J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja
veidota izstāde “1991. gada barikādes”
Novadnieku bibliotēkā.
SALDUS PAGASTĀ

27.01 plkst.18.00

Druvas vidusskolas deju kolektīvs
“Mazais Puzurs” ielūdz uz koncertu “Mēs
ciemiņus gaidīdami”. Pasākumā piedalās
p/a “Saldus TIKS centrs” kolektīvi: TDA
“Kursas studija”, BDK “Dzīpars”, Saldus BJC “Meduslāse”, Lutriņu deju
kolektīvs “Smaidiņi”, Druvas vidus
skolas deju kolektīvs “Mazais Puzurs” un
“Puzurs” studija. Ieeja bez maksas.
ŠĶĒDES PAGASTĀ

28.01. plkst.19.00

Līnijdejotāju grupas “Pink step” jubilejas
pasākums pakalpojuma centra zālē.
ZVĀRDES PAGASTĀ

21.01. plkst. 14.00

Barikāžu atceres dienas pasākums Striķu
muižā parkā pie ugunskura.

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 75, 2017. gada 4. JANVĀRIS. Izdevējs Saldus novada pašvaldība.
Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības p/a “Saldus TIKS centrs” 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, Saldus. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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