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Saldus piesaista uzmanību izstādē “Balttour 2017”

No 3. līdz 5. februārim
Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrs” pārstāvji
bija sastopami ikgadējā
tūrisma izstādē – gadatirgū
“Balttour
2017”,
kur
prezentēja Saldus novada
tūrisma piedāvājumu un
jaunos tūrisma materiālus.
Šogad ar Saldus novada piedāvājumu varēja
iepazīties Kurzemes kopējā
stendā. Izstādes apmeklētāji
atzinīgi novērtēja stenda
noformējumu. Ikvienam tika
dota iespēja nogaršot mūsu
bitenieka Jāņa Vainovska
medu, kā arī saldumus no
Saldus pārtikas kombināta
un saņemt uzlīmīti ar Saldus novada ģerboni.
Izstādes
apmeklētāju
interesi izpelnījās jaunie
Saldus novada tūrisma
materiāli latviešu valodā,
kas
skatu
piesaistīja
ar radošo un saldajam novadam piemēroto
noformējumu.
Plānojot
Saldus apkārtnes apmek

lējumu, apvienojot to ar
dalību kādā no lielākajiem
pasākumiem, stenda apmek
lētāju vidū pieprasīts bija
arī gada pasākuma plāns.
Liela interese tika izrādīta
arī par Jaunauces pils dārza
svētkiem, kuri tiks atzīmēti
šī gada 28. maijā.
Arī šogad izstādē “Balttour 2017” savu produkciju prezentēja un piedāvāja
iegādāties divi no Saldumu
tūres dalībniekiem – SIA
“Meduspils” īpašnieks, bi
tenieks Jānis Vainovskis
un SIA “Saldus pārtikas
kombināts” pārstāvji.
Liels paldies Jaunauces
pils elegantitērptajam baronam Alfonam fon Ropam
ar saderināto Terēzi fon der
Brevernu, kuru lomās iejutās
Jaunauces
amatierteātra
“Lanselots” aktieri, kā arī
Kapelleru nama kundzei
Līgai Šaulei par Saldus
novada prezentēšanu.
Marta Kauliņa, p/a “Saldus TIKS centrs” tūrisma
speciāliste●
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Janvāra Saldus novada domes sēde

26. janvārī notika Saldus
novada domes sēde, kurā tika
skatīti 55 lēmumprojekti, tostarp
lēmumprojekts par 2017. gada
Saldus novada pašvaldības budžetu.
• No SIA “Cannelle Bakery” nolēma
pieņemt ziedojumu (natūrā ar uz
skaiti naudā) līdz 2000 eiro 2017.
gadā un līdz 2000 eiro 2018. gadā.
Ziedojuma mērķis – atbalsts novada
p/a “Sociālais dienests” Ģimenes
atbalsta dienas centram (Skrundas
ielā 5, Saldū) un Dienas aprūpes
centram “Saulespuķe” (Slimnīcas
ielā 3, Saldū) apmeklētājiem un atbalsta grupu dalībniekiem.
• Apstiprināja Saldus novada pašval
dības aģentūru “Sociālais dienests”,
“Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” un “Saldus radio” 2017. gada darba plānus.
• Izdarīja grozījumus Nīgrandes
pagasta Kalnu vidusskolas, Saldus pirmsskolas izglītības iestādes
“Īkstīte”, Saldus novada pašvaldības
Nīgrandes pirmsskolas izglītības
iestādes “Straumīte” un Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta
pārvaldes nolikumos.
• Atbalstīja Druvas vidusskolas projekta “Profesijas īstā seja” (angļu
valodā “Real face of the profession”)
iesniegumu programmā Erasmus+.
• Apstiprināja vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu izsoļu rezultātus, kā arī
nolēma nodot atsavināšanai trīs Saldus novada pašvaldībai piederošos
nekustamos īpašumus, rīkojot publiskas izsoles.
• Nolēma nojaukt nekustamā īpašuma
Kalnsētas iela 2, Saldus, sastāvā
esošo būvi.
• Nolēma atbalstīt projekta “Uz
ņēmējdarbības vides attīstība Saldus
pilsētas centrālās daļas teritorijā”
pieteikumu darbības programmas
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“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības
programmām” ietvaros.

• Nolēma Saldus novada pašvaldībai
kā sadarbības partnerim iesaistīties
Valsts izglītības attīstības aģentūras
iesniegtā projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanā laikā no 2016. gada līdz
2020. gadam.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
investīciju projekta dokumentācijas
(tehniskā projekta) izstrādei Saldus Kultūras centra pārbūvei līdz
100 000 eiro apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gada martu, no
Valsts kases ar tās noteikto kredīta
atmaksas procenta likmi vai no
citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
Veides meža kapu būvniecībai
īpašumā Veides meža kapi, Saldus,
Saldus novads, līdz 750 000 eiro
apmērā līdz 20 gadiem, aizņēmuma
pamatsummas
atmaksu sākot
ar 2020. gada martu, no Valsts
kases ar tās noteikto kredīta atmaksas procenta likmi vai no
citas kredītiestādes ar pašvaldībai
izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
Jaunauces muižas pils telpu
atjaunošanai līdz 80 000 eiro apmērā
līdz 25 gadiem, aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākot ar 2018.
gada martu, no Valsts kases ar tās
noteikto kredīta atmaksas procenta
likmi vai no citas kredītiestādes ar
pašvaldībai izdevīgākiem kredīta

nosacījumiem, kas tiks izlietots
2017. gadā.

• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu
300 eiro biedrības “Latvijas
Multiplās sklerozes asociācija”,
Saldus
nodaļas
sabiedriskās
aktivitātes “Atbalsta pasākumi
2017” realizācijai, slēdzot līgumu
ar novada pašvaldību par finansiālu
atbalstu projekta realizācijā.
• Noteica dalības maksas apmērus
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā
notiekošo pasākumu: Kurzemes
reģiona konkursa “Balsis 2017”;
“Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” un “Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumi”,
dalībniekiem.
• Noteica Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Saldus TIKS centrs”
organizētā pasākuma “Rozentāla
skriešanas svētki 2017”, kas notiks
2017. gada 18. martā Saldus pilsētā,
dalībnieku dalības maksu.
• Apstiprināja noteikumus “Repre
zentācijas un pasākumu izdevumu
uzskaites un norakstīšanas kārtība”.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 1 “Par grozījumu Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par
atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Saldus novadā””.
• Uzdot Saldus novada pašvaldības
Attīstības nodaļai organizēt gaisa
kvalitātes kontroles pasākumus.
• Tika pieņemts Saldus novada
pašvaldības budžets 2017. gadam.
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
speciāliste ●
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Pieņemts Saldus novada pašvaldības budžets 2017. gadam
2017. gada 26. janvāra Saldus novada domes sēdē tika
pieņemts lēmums par Saldus novada pašvaldības budžetu
2017. gadam.
Saldus novada domes 2017. gada budžets izstrādāts,
ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par
pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos
normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu
prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu
finansējumam izskatīti Saldus novada domes Apvienotajā
komiteju sēdē 2017. gada 19. janvārī un 24. janvārī.

ar plānoto 2016. gadam, 2017. gadam plānotie ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir palielināti par 6.6%. Tiek
garantēta šī nodokļa kompensēšana no valsts, ja ieņēmumi
nepildīsies no prognozētā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
procentu likme ir 23%. Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze arī iekļauta iepriekšminētos Ministru kabineta noteikumos, par pamatu ņemot Saldus novada pašvaldības
nodokļa speciālistu aprēķinus, kas nav būtiski mainījušies,
salīdzinot ar 2016. gadu.

Saldus novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta,
speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājuma budžeta.
Uz budžeta apstiprināšanas brīdi Saldus novada domes
plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā ir 24 573 979
eiro, kas ir par 432 370 eiro vairāk nekā 2016. gadā uz
apstiprināšanas brīdi.
Izdevumi 2017. gadam plānoti 27 276 090 eiro ar
aizņēmumu pamatsummu apmaksu, kas ir par 351 875 eiro
vairāk nekā 2016. gadā plānotajiem izdevumiem.
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no
budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017. gada 1. janvāri, kas
pamatbudžetā bija 3 002 111 eiro.
Pamatbudžets ir Saldus novada domes budžeta galvenā
daļa, kura ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi –
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros
ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts
un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām; pārējie
nenodokļu ieņēmumi, kurus veido pārējie nenodokļu
ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas; ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un transferti,
kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta
transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no
atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas Savienības
fondu finansēto projektu īstenošanai.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim (50% uz budžeta apstiprināšanas
brīdi). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu apjoms
prognozēts 12.7 miljoni eiro – atbilstoši 2016. gada 20.
decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 816 “Noteikumi par pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017. gadā”. Salīdzinot

Saldus novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2017. gadam

Saldus novada pašvaldība ir dotācijas saņēmēja no
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas 2017. gadā
sastāda 3.7 miljoni eiro, jeb 15% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Taču, salīdzinot ar 2016. gadu, Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija ir palielinājusies par
2.32%. 2017. gadā ir jāpalielina minimālā alga no 370 uz
380 eiro.
Saldus novada domes pamatbudžeta ieņēmumi tiek
novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai –
izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā
skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo,
sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas
finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada
pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Saldus novada domes saistošajos noteikumos “Saldus novada
pašvaldības 2017. gada budžets”.
Lielākie izdevumi Saldus novada domes 2017. gada
budžetā tāpat kā līdz šim plānoti izglītībai, kas uz budžeta
noteikumu apstiprināšanas brīdi ir 41% no kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijā pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai.
17% jeb 4.7 miljoni eiro no kopējā budžeta izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā ir iekļauts atbalsts Eiropas
savienības un citu projektu līdzfinansējuma saņemšanai un
to realizācijai.
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finansējums 523 230 eiro apmērā. Sociālajai sfērai kopumā
2017. gadā ir plānoti 8% no visa pamatbudžeta izde
vumiem.
Saldus novada domes plānotie speciālā budžeta ieņēmumi
2017. gadā ir 944 280 eiro.
Izdevumi 2017. gadam speciālā budžetā plānoti 1 113 131
eiro apmērā.
Saldus novada domes ziedojuma un dāvinājuma budžetā
ieņēmumi 2017. gadā nav plānoti.

Saldus novada pašvaldības budžeta izdevumi 2017. gadam

Salīdzinot ar 2016. gadu, 2017. gadā ir palicis nemainīgs
finansējums sociālajiem pabalstiem. Pabalstiem plānots

Saldus novada pašvaldības saistības 2017. gadā sastāda
9.08%, 2018. gadā – 10.7%, 2019. gadā – 10.51%. Pie
esošajiem ieņēmumiem turpmākos trīs gadus Saldus
novada pašvaldība ir finansiāli stabila.
Saldus novada pašvaldība●

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
Grozījums Saldus novada domes
2011. gada 20. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.7 “Par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Saldus
novadā”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1 52.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.1. pantu, 5. panta trešo un ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu.
Izdarīt grozījumu Saldus novada domes 2011. gada 20.
aprīļa saistošos noteikumos Nr. 7 “Par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā” 2. punktā, papildinot to ar 2.10. apakšpunktu
šādā redakcijā:

2.10. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu,
kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums
un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja
netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā
darbībā

50 %
apmērā

PASKAIDROJUMA RAKSTS
saistošajiem noteikumiem “Par grozījumiem Saldus
novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 42 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā””

Īss projekta satura
izklāsts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts,
lai paplašinātu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju loku, kuriem
piemērojami
nekustamā
īpašuma
nodokļa atvieglojumi, t.i., audžuģimenei
(ja tai nav saņemts atvieglojums kā
daudzbērnu ģimenei) par īpašumu,
kas ir vienīgais personas nekustamais
īpašums un tajā ir deklarēta personas
dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un
izmantots saimnieciskajā darbībā.
Pašvaldība vēlas atbalstīt audžuģimenes
par īpašumu, kas ir vienīgais personas
nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta
personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts
un izmantots saimnieciskajā darbībā.
Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa
izpildi neietekmē.
Nav piemērojams.

Nav piemērojams.

Domes priekšsēdētāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32
Grozījumi Saldus novada domes
2015. gada 26. marta saistošos
noteikumos Nr. 9
“Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas
kārtību energoefektivitātes
un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās”
Pieņemti ar Saldus novada domes 2016. gada 24. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 13, 31.§).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”27.2 panta piekto daļu.
Izdarīt Saldus novada domes 2015. gada 26. marta
saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās” šādus grozījumus:
1. papildināt 2.4. apakšpunktu ar vārdu un skaitli “un 5.¹”;
2. izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku biedrība
vai jebkura cita rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona ar ierobežojumiem, kas norādīti Administratīvā
procesa likuma 36. un 37. pantā, ko dzīvokļu īpašumu
īpašnieki pilnvarojuši veikt visas darbības, lai saņemtu
novada pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes un
labiekārtošanas pasākumu veikšanai”;

valsts un pašvaldību dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā
atbalsts mērķa pasākumā “Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās īstenošanas noteikumi”
(turpmāk MK noteikumi) un ja pašvaldības saistošajos
noteikumos izvirzītās prasības atšķiras no MK noteikumos izvirzītajām prasībām, tad, sagatavojot pieteikumu pašvaldībai, jāievēro MK noteikumos pretendentam
izvirzītās prasības”;
7. papildināt 11. punktu ar vārdu un skaitli “un 7.” ,
aizstāt vārdu “punktā” ar vārdu “punktos”, aizstāt vārdu
“biedrība” ar vārdu “pretendents” attiecīgajā locījumā;
8. svītrot 16.3. apakšpunktā vārdus “Dzīvokļu īpašnieku
biedrības izsniegta”;
9. aizstāt 16.4. apakšpunktā vārdu “būvinženiera” ar
vārdu “speciālista”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par saistošajiem noteikumiem “Par grozījumiem 2015.
gada 26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus
novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību
energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Īss projekta satura
izklāsts

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Saldus
novada pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot līdz
finansējumu daudzdzīvokļu dzīvo
jamām mājām, kas atrodas Saldus
novada administratīvajā teritorijā,
energoefektivitātes pasākumu un lab
iekārtošanas veikšanai, līdzfinansējuma
apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pilnveidot un precizēt noteikumus,
lai māju iedzīvotāji varētu sagata
vot un iesniegt projektus noteikumos
paredzēto Energoefektivitātes pasā
kumu un labiekārtošanas aktivitāšu
veikšanai. Jāprecizē, kuras var būt
pilnvarotās personas saskaņā ar APL.

3. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Par vienu Daudzdzīvokļu māju var iesniegt vienu vai
vairākus pieteikumus, nepārsniedzot 9. punktā noteikto
līdzfinansējuma apmēru 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai”;
4. izteikt 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.3. ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība vai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iecelta pilnvarotā
persona daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanai”;
5. aizstāt 5.4. apakšpunktā vārdus “Dzīvokļu īpašnieku
biedrībai” ar vārdu “Pretendentam”;
6. papildināt ar 5.¹ punktu:
“6. Ja pretendents plāno AS “Attīstības finanšu institūcijai
ALTUM” iesniegt atbalsta pieteikumu saskaņā ar Ministru
kabineta 15.03.2016. noteikumiem Nr. 160 “Darbības prog
rammas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu

Plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

Saldus novada pašvaldības 2016. gada
pamatbudžetā šim atbalsta pasākumam
plānoti 50 000 eiro.
Nav attiecināms.
Jautājums apspriests un izskatīts domes
Līdzsvarotās attīstības un autoceļu fonda komisijā un atbalstīts novada domes
Teritoriālajā komitejā.

Domes priekšsēdētāja

		

I. Rassa ●
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Saldū notiks labdarības akcija “Dzīvo vesels”

Labdarības akcijas “Dzīvo vesels”
laikā traumatologs-ortopēds Kaspars Ūdris bez maksas veiks
traumatoloģiskas un ķirurģiskas
operācijas, kā arī konsultēs pacientus ar plecu, ceļu un gūžu locītavu
problēmām (traumām, muskuļa
cīpslu, saišu plīsumiem).
Akciju “Dzīvo vesels” rīko Saldus
novada pašvaldība sadarbībā ar tās
iniciatoru – traumatologu-ortopēdu
Kasparu Ūdri, SIA “Saldus medicīnas
centrs” un nodibinājumu “Saldus
medicīnas centra atbalsta fonds”.
Aicinām savu iespēju robežās
finansiāli atbalstīt šo akciju, jo
par saziedoto summu plānots
sniegt bezmaksas konsultācijas un
nodrošināt nepieciešamās ķirurģiskās
manipulācijas Saldus un kaimiņu
novados dzīvojošiem pensionāriem,

Saldū tiks uzsākta
koku kopšana
2016. gadā sākās koku dendroloģiskā
inventarizācija ar koku stāvokļa
novērtējumu Kalnsētas, Jelgavas,
Avotu ielās, atsevišķiem kokiem
Blaumaņa, Striķu, Skolas ielās, kā
arī Saldus autoostas un Māra Čaklā
skvēros.
Inventarizācijas laikā tika apzināti
bīstamie koki, saplānota koku
kopšana, lai, attīstot un apbūvējot
teritoriju, saglabātu izcilos kokus.
Tika vērtēts katra koka fiziskais
stāvoklis – stabilitāte un ilgmūžība,
funkcionalitāte, ekoloģiskā vērtība,
ainaviskums, kultūrvēsturiskā vērtība,
attīstība ilgtermiņā, dendroloģiskā
vērtība. Ir sagatavots koku kopšanas
darbu plāns, kurā skaidri definētas
kopšanas prioritātes. Ne vienmēr visus kokus nepieciešams sakopt stei
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invalīdiem,
politiski
represētām centrs, piedāvājot savu infrastruktūru
personām. Ar pašvaldību un fonda konsultāciju
nodrošināšanai
un
atbalstu plānots arī apmeklēt un ķirurģisko manipulāciju veikšanai.
konsultēt pansionātu iemītniekus.
Pacienti procedūrām varēs pieteikties
2017. gada martā trīs dienu laikā no 1. marta, savukārt konsultāciju un
plānots veikt ap 15 traumatoloģiskām operāciju veikšana plānota 23., 24. un
un ķirurģiskām operācijām un 25. martā.
konsultēt ap 70 pacientu ar plecu,
Telefona numurs pacientu reģistrācijai
ceļu un gūžu locītavu problēmām
tiks paziņots februāra beigās.
(traumām, muskuļa cīpslu, saišu
plīsumiem). Šāda veida akcija Saldū Ziedojumus var veikt, pārskaitot
notiks pirmo reizi. Tās ietvaros vien ziedojuma summu uz nodibinājuma
kopus pulcēsies ārsti un medicīnas “Saldus medicīnas centra atbalsta
personāls ne tikai no Saldus, bet arī fonds” kontu:
no citām Latvijas medicīnas iestādēm,
lai bez atlīdzības strādātu sabiedrības
labā.

Nodibinājums “Saldus
centra atbalsta fonds”

Labdarības akcijas iniciators ir
traumatologs-ortopēds Kaspars Ūdris,
kurš vairākkārt ir iesaistījies šāda
veida starptautiskās akcijās, tai skaitā
Indijā, un vēlas šo pieredzi integrēt
arī Latvijā. Pirmā akcija 2016. gadā
jau ir notikusi Jēkabpilī. Labdarības
akcijā iesaistīsies arī Saldus medicīnas

Konts: SEB banka

dzami, kopšanu var veikt pakāpeniski,
plānojot budžetu. Koku kopšanas
darbi Kalnsētas ielas apstādījumos
sāksies februāra vidū, ja laika apstākļi
būs labvēlīgi, turpināsies līdz putnu
ligzdošanas sākumam – 15. aprīlim.
Koku kopšana turpināsies rudens
periodā.
Bīstamie un mazvērtīgie koki tiks
nozāģēti, atsevišķus aizvietojot ar
jauniem dižstādiem. Par koku kopšanu
tiek uzskatīta vainaga pacelšana ceļa
profilā, vainaga retināšana, vainaga
samazināšana, sānzaru īsināšana,
atvašu nogriešana, sauso, bīstamo
zaru izzāģēšana, polardēšana, kā arī
vainaga dinamiskā drošības sistēmas
uzstādīšana. Kopšanu Saldus pilsētā
veiks sertificēts speciālists kokkopisarborists.
Koku inventarizācijas laikā tika
konstatēts, ka Kalnsētas ielā četras

medicīnas

Reģistrācijas nr. 40008258946
Konta Nr.:
LV04UNLA0050024609582
Ziedojuma mērķis: akcija “Dzīvo
vesels”.
Nodibinājuma “Saldus medicīnas
centra atbalsta fonds” pārstāvji●
Holandes liepas, viena parastā liepa un
viena parastā zirgkastaņa sasniegušas
dižkoku izmērus.
Kalnsētas ielas apstādījumos koku
vecums ir ļoti dažāds, jo laika gaitā
notikusi pakāpeniska koku nomaiņa.
Vecāko koku vecums ir apmēram no
130 līdz 140 gadiem, bet parastais
ozols, kurš aug pie peldbaseina, varētu
būt sasniedzis aptuveni 180 līdz 200
gadu vecumu.
Inventarizāciju veica Gvido Leiburgs,
kurš ir mežzinātņu inženieris, dārz
nieks, arborists, dabas eksperts, ainavu
tehniķis-darbu vadītājs, Latvijas
dendrologu biedrības valdes loceklis.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste un Inese Vilcāne, Saldus
novada pašvaldības labiekārtošanas
speciāliste●
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Papildināts Saldus novada Goda pilsoņu saraksts
E. Bergam piešķirts par izciliem sasniegumiem sportā. Viņš
ir četrkārtējs paralimpisko spēļu medaļnieks – sudraba un
bronzas medaļu ieguvējs lodes grūšanā un diska mešanā,
kā arī pasaules vicečempions lodes grūšanā.
Saldus novada domes Goda pilsoņa nosaukums līdz šim
piešķirts sešām personām:
• Valdemāram Ancītim 1996. gadā piešķirts Saldus pilsētas
Goda pilsoņa nosaukums par izciliem nopelniem Saldus
novada kultūras vēstures pētīšanā un apkopošanā;
• Edgaram Dunsdorfam 1996. gadā piešķirts Saldus
pilsētas Goda pilsoņa nosaukums par viņa ieguldījumu
Saldus kultūrvēsturisko materiālu apkopošanā, kas
atspoguļoti grāmatā par Saldu;
• Jānim Vanagam 2000. gadā piešķirts Saldus pilsētas
Goda pilsoņa nosaukums par aktīvu sabiedrisko darbību
Saldus pilsētā un Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā
draudzē;
• Mārim Čaklajam 2000. gadā piešķirts Saldus pilsētas
Goda pilsoņa nosaukums par izciliem sasniegumiem
literārajā jomā un viņa ieguldījumu Saldus novada
popularizēšanā;

Līdztekus jau esošajiem sešiem Saldus novada Goda
pilsoņiem, goda plāksne Saldus novada pašvaldības
administratīvajā ēkā, Striķu ielā 3, uzstādīta arī paralimpisko spēļu četrkārtējam medaļniekam – Edgaram
Bergam.
Edgaram Bergam Saldus novada Goda pilsoņa nosaukums tika piešķirts 2016. gada 27. oktobra Saldus novada
domes sēdē. Augstākais Saldus novada domes apbalvojums

• Gerhardam Lēneram 2008. gadā piešķirts Saldus pilsētas
Goda pilsoņa nosaukums par ievērojamu ieguldījumu
sadarbības veidošanu ar Līderbahu Vācijā un Villebonu
Francijā, kā arī ieguldījumu Saldus pilsētas attīstībā;
• Jānim Blūmam 2011. gadā piešķirts Saldus novada Goda
pilsoņa nosaukums par nozīmīgu ieguldījumu Nīgrandes
pagasta un Saldus novada attīstībā, vērtību stiprināšanā
un patriotisma veidošanā.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS c entrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

Lauku sēta “Puteņi” un Brīvdienu māja “Bieriņi”
saņem apbalvojumus
11. janvārī Latvijas Republikas
Kultūras ministrijā kultūras ministre
Dace Melbārde, Latvijas Pašvaldību
savienības vadītājs Andris Jaunsleinis un LLTA “Lauku ceļotājs”
prezidente Asnāte Ziemele svinīgā
ceremonijā pasniedza zīmi “Latviskais mantojums” 19 lauku tūrisma
uzņēmējiem.

Esam ļoti lepni, ka šajā nozīmīgajā
pasākumā varējām sveikt arī mūsu novada lauku tūrisma uzņēmējus – lauku
sētas “Puteņi” saimniekus – Rasmu un
Māri Baložus.
Kultūras zīme “Latviskais mantojums” izveidota pēc Latvijas lauku
tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs”

iniciatīvas, un sadarbībā ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju un
Latvijas Pašvaldību savienību zīme
kopš 2013. gada tiek piešķirta lauku
tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā,
iekļauj mūsdienu dzīvē un rāda
apmeklētājiem latviskās kultūras un
sadzīves tradicionālās vērtības.
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Katrai saimniecībai zīme tiek
piešķirta par kādu konkrētu prasmi
vai latviskā dzīvesveida izpausmi,
kas tiek iesaistīta arī tūrismā. Lauku
sētai “Puteņi” zīme “Latviskais mantojums” tika piešķirta par lauku sētas
tradīciju uzturēšanu.
12. janvārī Valsts prezidents un
“Zaļā Sertifikāta” patrons Raimonds
Vējonis, klātesot vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministram Kas-
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param Gerhardam un LLTA “Lauku
ceļotājs” prezidentei Asnātei Ziemelei,
svinīgā ceremonijā pasniedza vides
kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts” 35
lauku tūrisma saimniecībām.
Esam lepni, ka “Zaļā sertifikāta”
saņēmēju vidū ir arī mūsu novada
tūrisma uzņēmēji – brīvdienu māja
“Bieriņi”.
Sertifikāta vērtēšanas nolikumā ir iet-

verti punkti, kas ir svarīgi dabas resursu daudzveidības saglabāšanai, kā arī
cilvēkam veselīgas vides uzturēšanai.
Sertifikāta saņēmēji tiek auditēti reizi
trīs gados, un, ja tie atbilst “Zaļā
Sertifikāta” kritērijiem un ir redzams
arī progress, sertifikāts tiek piešķirts
atkārtoti. Katru gadu var pieteikties
arī jauni pretendenti.
Marta Kauliņa, p/a “Saldus TIKS
centrs” tūrisma speciāliste ●

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS AKTUALITĀTES
Jaundzimušajiem tika
pasniegtas sudraba karotītes

pacietību, mieru un mīlestību, lai saviem mazuļiem esat
blakus tik ilgi, cik iespējams, savukārt, vecvecāki – esiet
atbalsts un palīgi jaunajiem vecākiem!”
Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Silvija Jakševica, sveicot pasākuma dalībniekus, sacīja:
“Lielākā laime, kas ar cilvēku var notikt – ģimenē ienāk
bērniņš. Lielās lietas jau nemainās, un, tomēr – tagad pāri
visam ir domas un rūpes par savu mazuli!”
Pasākumā muzikālus priekšnesumus sniedza ansambļa
“Notiņas” dalībnieki skolotājas Olitas Kleinbergas vadībā.

20. janvārī 69 jaundzimušie tika aicināti uz sudraba
karotīšu pasniegšanas pasākumu Avotu ielā 12, Saldū.
Pasākumā jaundzimušos, viņu vecākus, vecvecākus, brāļus
un māsas uzrunāja Saldus novada domes priekšsēdētāja
Indra Rassa. Viņa uzsvēra, ka šie ir svētki mūsu jaunajiem
pilsoņiem, kuriem mēs katrs no sirds vēlam būt laimīgiem.
I. Rassa teica: “Visiem vecākiem novēlu nerimstošu

Aicinām pietiekties uz
Bērnības svētkiem
22. jūlijā Saldū notiks Bērnības svētki.
Kā katru gadu, svētki sāksies Saldus pilskalnā, no kura
rotātu mašīnu kolonna, dosies uz svētku norises vietu –
Avotu ielā 12. Gaviļnieki saņems skaistas apliecības un
tiks izšūpoti bērnības šūpolēs.
Svētkiem aicinām pieteikt bērnus no 4 līdz 7 gadu vecumam līdz 10. aprīlim Saldus novada Dzimtsarakstu
nodaļā.
Papildus informācija, zvanot pa tālruni 63807951;
25479813 vai rakstot e-pastā: dzimtsaraksti@saldus.lv.
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Saldus novada pašvaldība kopš 2013. gada 9. marta
pasniedz sudraba karotītes ar Saldus novada simboliku
mazuļiem, kuri reģistrēti Saldus novadā un kuriem vismaz
viens no vecākiem dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā.
Šāds piemiņas zīmes pasniegšanas pasākums radīts, lai
atbalstītu ģimenes un ģimeniskās vērtības Saldus novadā.
Vecākiem tiek piešķirts arī vienreizējs pabalsts 143 eiro
apmērā par katru jaundzimušo.
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS c entrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste ●

Šogad Zelta kāzas svinēs
1967. gadā laulāti pāri
Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties pārus, kuri šogad
ir sasnieguši vai vēl sasniegs 50 gadus laulībā un vismaz
viens no pāra dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā.
Pieteikt pāri var arī bērni, mazbērni, sociālie darbinieki,
draugi. Sasniedzot jubileju, pašvaldība pārim izmaksā naudas balvu, aicina uz tikšanos ar domes priekšsēdētāju. Kā
katru gadu, 15. maijā, visi mūsu novada zelta pāri, gan tie,
kam kopdzīves jubileja šogad, gan tie, kas to jau sagaidījuši
iepriekš, tiks aicināti uz Ģimenes dienas koncertu.
Silvija Jakševica, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja●

SPORTA AKTUALITĀTES
Meiteņu basketbola komanda uzvar 
starptautiskajā turnīrā Somijā

Uz turnīru meiteņu komanda devās ar lielu entuziasmu un
prieku, jo šis bija viņu pirmais turnīrs ārzemēs. Meitenes
nezināja, ko gaidīt, nezināja, kādas būs komandas un cik
stipras tās būs. Kā pašas meitenes komentē: “Lai aizvadītu
kvalitatīvas un labas spēles, ir jāstrādā pašām ar sevi un
jākoncentrējas uz katru spēli, nedrīkstējām iet laukumā
ar domu, ka šo komandu jau mēs vinnēsim, tādēļ pirms
spēlēm noskaņojāmies kārtīgai cīņai. Tas mums veiksmīgi
izdevās! Lai gan visus pretiniekus vinnējām pārliecinoši,
pretinieku komandas bija līdzvērtīgas, galvenā atšķirība
bija tā, ka mēs spēlē izmantojām daudz vairāk spēka, ātruma
un agresijas, kas ļāva iegūt uzvaras. Esam priecīgas, ka
mums bija iespēja piedalīties šajā turnīrā, jo tas mums ļāva
pilnveidoties kā komandai, spēlēt pret citām komandām,
kas piekopj nedaudz savādāku basketbolu, un, galvenokārt,
pilnveidot prasmi domāt un improvizēt spēles laukumā,
Basketbola komanda “Saldus” pēc uzvaras
nevis sekot noteiktām formulām. Tas bija mūsu lielākais
No 20. līdz 22. janvārim 11 Saldus sporta skolas bas- ieguvums un lieta, kas mūsu komandā pietrūka. Noteikti
ketbola komandas “Saldus” meitenes piedalījās savā esam kļuvušas par labāku komandu gan laukumā, gan
pirmajā starptautiskajā turnīrā Helsinkos (Somijā), kurā ārpus tā, tādēļ vēlamies teikt lielu paldies par šo iespēju un
izcīnīja godalgoto 1. vietu.
gūto pieredzi!”.
Kopā turnīrā spēlēja 270 komandas 26 basketbola zālēs.
Saldus komanda spēlēja vecākajā grupā, kurā bija astoņas
komandas. BK “Saldus” komandā spēlēja un uzvaru
izcīnīja – Raivita Koreņika, Anete Blūma, Ilze Nordena,
Lote Šilke, Nikola Salniņa, Monta Geriņa, Adrija Šulce,
Laura Ceļapītere, Justīne Sprunce, Elza Ševica, Kristīne
Jirgensone.

Sākusies
pieteikšanās
Rozentāla
skriešanas svētkiem

18. martā Saldū jau otru gadu
norisināsies Rozentāla skriešanas
svētki – pasākums, kas savu nosaukumu ieguvis par godu slavenajam latviešu vecmeistaram Janim
Rozentālam.

Pēc trenera P. Višņēvica sacītā: “Turnīrs bija grūts, bet
Saldus komanda nospēlēja ļoti spēcīgi gan aizsardzībā,
gan daudz tika izspēlēti trīspunktu metieni”. Novēlam
arī turpmākajos turnīros meiteņu basketbola komandai
panākumus un veiksmi, neatlaidību, lai viss izdotos!
Raivita Koreņika, BK “Saldus” komandas pārstāve un
Ilze Nodrena, vecāku pārstāve●

No 1. februāra līdz 28. februārim
dalībniekiem iespējams pieteikties
skrējienam par viszemākajām dalības
maksām.
Pasākumam tuvojoties,
dalības maksa pieaugs.
Jāuzsver, ka paši mazākie skrējēji
varēs pierādīt īstu Rozentāla cīņas
sparu un neatlaidību 400 m vai 800
m distancē, savukārt, jaunieši un
pieaugušie varēs mēroties spēkiem
2 km, 5 km un 10 km distancēs.
Skrējiena distances vīsies cauri Saldus
pilsētas centram, ļaujot skrējējiem
paraudzīties uz Saldus vijīgajām
ieliņām un glītajiem namiņiem
Rozentāla acīm.
Pasākuma balvu fonds ir vairāk
nekā 3000 eiro. Ikvienam skrējiena

dalībniekam būs iespēja savā īpašumā
iegūt īpašā dizainā veidotas piemiņas
medaļas, kā arī vērtīgas balvas –
dāvanu kartes, atbalstītāju sagādātās
balvas, bet pašiem ātrākajiem un
veiklākajiem būs iespēja cīnīties par
naudas balvām.
Kopvērtējumā pirmo vietu ieguvušais
gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē
saņems 200 eiro naudas balvu, 2. vietu
izcīnījušais – 150 eiro, 3. vietas
ieguvējam tiks 100 eiro.
Informācija par skrējienu un
reģistrēšanās kārtību skatīt mājas lapā:
skrien.saldus.lv.
Nāc un piedalies arī Tu!
P/a “Saldus TIKS centrs” kolektīvs ●
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SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Ģimenes atbalsta
dienas centra
aktualitātes
Gada pēdējais un pirmais ir gaidu
un sapņu piepildīšanās mēneši.
Cilvēki tos gaida gan ar domām par
dāvanām, gan par svētku mielasta
sarūpēšanu, gan arī par to, kā
iepriecināt līdzcilvēkus, kuriem
klājas grūtāk.
Dienas centrā pirmā Ziemassvētku
ieskandināšana notika pašiem mazā
kajiem centriņa apmeklētājiem. Tie
ir bērniņi vecumā no 7 mēnešiem
līdz 3 gadiem. Ciemos bija ieradusies rūķu meitiņa Lienīte, kura ģitāras
pavadījumā izdziedāja Ziemassvētku
dziesmas un izspēlēja rotaļas.

Šķēdes dienas
 entra aktualitātes
c
Gada nogalē Šķēdes dienas centrā
tika realizēts projekts “Bērnības
garša – svētkos”, kuru atbalstīja Saldus novada nevalstisko organizāciju
atbalsta fonds.
Tika izrotātas Šķēdes pakalpojumu
centra un dienas centra telpas, ceptas
piparkūkas, gatavotas dāvanas, kā arī
bērni gatavoja “saldo bruneti”. Veicot
dažādus uzdevumus un aktivitātes,
seniori dāvanā saņēma “saldo bruneti”, kuru pasniedza Sniegbaltīte.
Paldies Saldus novada pašvaldībai par
atbalstu!

Lielākie
centriņa
apmeklētāji
svētkiem gatavojās jau laikus.
Kultūras darba organizatores Lidas Čeveres vadībā tika iestudēta
luga “Brīnums”. Ar šo lugu bērni
iepriecināja gan Remtes pansionāta
“Atpūtas” iemītniekus, gan pasākumā
cilvēkus ar multiplo sklerozi, gan
Ogres pilsētas bērnus, kuri piedalījās
Latvijas Bāreņu biedrības rīkotajā
pasākumā Ogrē. Pirms uzstāties Ogres
pasākumā, centriņa bērni apmeklēja
piparkūku cepšanas darbnīcu. Tika
ceptas un dekorētas dažādu formu piparkūkas. Kad glazūras bija
nožuvušas, bērni tās glīti iesaiņoja
un varēja vest uz mājām, lai savukārt
iepriecinātu savus mājiniekus.

bērniem no mazturīgām un trūcīgām
ģimenēm. Laikā starp Ziemassvētkiem
un Jauno gadu tās saņēma gan bērni no
dienas centra, gan arī bērni no Šķēdes,
Jaunlutriņu, Novadnieku, Lutriņu un
Nīgrandes pagastiem.

Decembrī Saldus pilsētas iedzīvotāji
bija sarūpējuši pārsteiguma dāvanas

Anita Hļevicka, Ģimenes atbalsta
dienas centra sociālā pedagoģe ●

Jaunais gads ir iesācies ar jaunām
vēsmām, un 10. janvārī notika pirmā
“Motivācijas grupa” vīriešiem, kuru
vadīja psiholoģe K. Šķērstiņa. Kopumā
tiek plānotas desmit nodarbības par
dažādām tēmām. Nodarbības vadīs
dažādi Sociālā dienesta speciālisti.

vēlas dejot, laipni gaidīts deju grupas
“Pogas” pulciņā!

Katru otrdienu turpinās nodarbības
atbalsta grupā māmiņām “Ceļvedis,
audzinot pusaudzi”, kuru vada sociālās
pedagoģes A. Hļevicka un A. Pelca.
Šķēdes dienas centra aktīvākie
apmeklētāji katru otrdienu atsāk
mēģinājumus “Eiropas dejās”, un
28. janvārī piedalījās līnijdeju grupas “Pink Step” desmit gadu jubilejas
pasākumā. Ja ir kāds interesents, kurš

Mīlestības brīnums savu darbiņu bija
veicis godam. Tas iepriecināja dau
dzas gan mazās, gan lielās sirsniņas.
Mīlestībai jau daudz nevajag, tikai
kāds mīļš vārds, tikai kaut nedaudz
nedalītas uzmanības un kopā pavadīts
laiks. Iepriecināsim viens otru ne tikai
Ziemassvētku laikā, bet ik katru gada
dienu, un lai mīlestības brīnums ceļo
no sirsniņas uz sirsniņu!

Šķēdes “Pensionāri Aktīvisti” kopā
ir ne tikai ballēs, bet piedalās gan
radošās un tematiskās nodarbībās, gan
kopīgi apmeklē kultūras pasākumus.
Aicinām pievienoties savā pulciņā
tos, kuri vēlas savu ikdienu darīt
interesantāku. Ne jau vecumam ir
nozīme, bet gan vēlmei draugu pulkā
kopā būt!
25. janvārī notika “Griezto sveču
meistarklase”, kuru vadīja Ilma Kamkovska no Zaņas.
Agrita Sleže, sociālā darbiniece●

PAGASTU AKTUALITĀTES
Kursīšu pagastā
Kursīšu pagasta amatiermākslas
kolektīviem
piepulcējies
jauns
pieaugušo kolektīvs – vidējās paau
dzes dejotāji, kurus pirmajos dejas
soļos ievadīs un dejas mācīs Kristīne
Barvida. Pirmajos mēģinājumos
piedalījies gana liels dejotāju skaits,
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jo dejot vēlas astoņi pāri un vairākas
dāmas rezervē. Prieks par atsaucību
un dejot prieku, lai nepietrūkst
apņemšanās un izturības, jo lielākoties
visi dejotāji ir iesācēji. Mēģinājumi
notiek svētdienās plkst. 13.00.
Janvāra vidū Kursīšos ar J.
Jaunsudrabiņa lugas “Jo pliks, jo

traks” iestudējumu režisores Intas
Jonušas vadībā viesojās Vadakstes
amatierteātris. Izrāde bija kupli
apmeklēta.
Jauno gadu pieaugušo amatiermākslas
kolektīvi – amatierteātris “Kodols”
un sieviešu vokālais ansamblis
“Allegro” – iesāka ar kopīgu braucienu

SALDUS NOVADA VĒSTIS
uz Latvijas Nacionālā teātra izrādi
“Sieviete”. Brauciens bija kā paldies
par darbu pagājušajā gadā, piedaloties
kultūras pasākumos pagastā, un par
veiksmīgo sadarbību.
10. janvārī bibliotēkā notika
pasākums “Ceļojumu piezīmes –
Lanzarote un Fuerteventura salas”,
kura laikā Viesturs Upenieks dalījās
iespaidos, fotogrāfijās, stāstos un interesantos atgadījumos no ceļojuma uz
šīm Kanāriju salām. Pasākums notika
UNESCO tīkla “Stāstu bibliotēkas”
aktivitāšu ietvaros.

Nīgrandes pagastā
Decembris Kalnu kultūras namā
aizritēja Ziemassvētku noskaņās.
Ceturto adventi ieskandināja Sigita
Jevgļevska un Māris Kupčs ar dzej
koncertu “Ziemassvētku dziesma”.
Mākslinieku izpildījumā skanēja
latviešu autoru dzeja un R. Paula,
I. Kalniņa, J. Lūsēna skaistākās dziesmas. Koncertu pagasta iedzīvotājiem
Ziemassvētkos dāvināja Nīgrandes
pagasta pārvalde. Pēc koncerta
kultūras namā uz Ziemassvētku
ieskandināšanas pasākumu pulcējās
pagasta seniori.
Ziemassvētkus muzikālās noskaņās
19. decembrī Kalnu kultūras nama
Disko zālē ieskandināja Nīgrandes
mūzikas skolas skolēni un skolotāji.
Koncertā uzstājās daudzi jauni un
talantīgi muzikanti, dziedātāji un
dejotāji.
21. decembrī Lielajā zālē uz
Ziemassvētku koncertu “Brīnies nu!”
visus aicināja Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskolas skolēni un skolotāji. Koncerts izskanēja muzikāli daudzveidīgi,
krāšņi un atraktīvi.
22. decembra vakarā Kalnu iedzīvotāji
pirmo reizi tika aicināti uz bluķa
vilkšanu. Neraugoties uz sliktajiem
laika apstākļiem, ar latviskām ķekatu
maskām, mūziku un labām domām
bluķis tika apvilkts apkārt Kalnu

ciematam un beigās, skandējot dziesmas, sadedzināts Lošlejā ugunskurā,
simboliski sadedzinot veco un
atbrīvojot ceļu jaunajam.
Īpaši skanīgi Ziemassvētkus šogad
aizvadīja sieviešu koris “Nīgrande”
un ansamblis “Ceklis” Sanitas
Zālītes vadībā. Ziemassvētku vakarā
abi kolektīvi ar izjustu dziedājumu
papildināja dievkalpojumus Nīgrandes
evaņģēliski luteriskajā draudzes
baznīcā un Kalnu Sv. Agates draudzes
baznīcā. Otrajos Ziemassvētkos kopā
ar Saldus un Brocēnu novada koriem
tika sniegts koncerts Saldus Sv. Jāņa
evaņģēliski luteriskajā draudzes
baznīcā.
Kā jau ierasts, jaunais gads Kalnu kultūras namā tika sagaidīts ar
tradicionālo Jaungada balli, kas pulcēja
lielu skaitu apmeklētāju no tuvienes un
tālienes. Īpašs prieks katru gadu tajā
satikt daudzus bijušos vietējās skolas
skolēnus un kādreizējos ciemata
iedzīvotājus, ko dzīve izkaisījusi pa
visu pasauli, bet kas vienmēr ar siltām
atmiņām atgriežas Kalnos.
Janvārī turpinām aktīvi sportot –
piedalāmies novada futbola un florbola čempionātos. 7. janvārī sieviešu
volejbola komanda piedalījās sporta
spēļu “Dienvidi” volejbola sacensībās
Vadakstē un izcīnīja 1. vietu.

2017. gada FEBRUĀRIS
das ar izlozes palīdzību sadalīja divās
apakšgrupās – vienā četras, otrā trīs
komandas. Tālāk pusfinālā cīnījās
četras labākās komandas: Zaņa,
Nīgrande, Ruba, Ezere. Kopvērtējumā
komandas ierindojās šādās vietās
7. vieta – Vadakste; 6. vieta – Pampāļi;
5. vieta – Kursīši; 4. vieta – Ezere;
3. vieta – Nīgrande; 2. vieta – Ruba;
1. vieta – Zaņa. Cīņa par 1. vietu
bija ļoti spraiga un interesanta, jo
uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles
soda sitienos. Šoreiz uzvarēja Zaņas
pagasta komanda.
Gatavojamies šautriņu mešanas
sacensībām, kuras notiks Rubā, un
florbola sacensībām Nīgrandē.

Novadnieku pagastā
18. janvārī Novadnieku pagasta
pārvaldes ēkā “Mežvidos” sirsnīgā
gaisotnē tikās Novadnieku pagasta
1991. gada barikāžu aizstāvji. Atmiņās
dalīties iedvesmoja gan tā laika dziesmu atskaņošana, gan jaunāko barikāžu
laikam veltīto videofilmu “Tauta
lūdza Dievu” un “Būt vai nebūt Latvijai” kopīga skatīšanās. 35 pasākuma
dalībnieku kopīgā doma bija, ka šāda
tikšanās jāatkārto, ka šoreiz dzirdētie
un vēl citu šoreiz klāt neesošo barikāžu
aizstāvju atmiņu stāsti jāieraksta un
jāsaglabā pagasta vēsturei.

Vadakstes pagastā
7. janvārī Vadakstē notika sporta
spēļu “Dienvidi” sacensības volejbolā
sievietēm. Vadakstes meitenes septiņu
komandu konkurencē izcīnīja trešo
vietu.

21. janvārī Nīgrandes pagasta Kalnu
sporta zālē notika starppagastu sporta
spēļu “Dienvidi” sacensības futbolā
vīriešiem. Bija ieradušies dalībnieki
no septiņiem pagastiem: Zaņas,
Ezeres, Rubas, Vadakstes, Kursīšiem,
Pampāļiem un Nīgrandes. Koman-

14. janvārī plānotās zemledus
makšķerēšanas sacensības Pampāļos
tika atceltas ledus nedrošības dēļ.
21. janvārī piedalījāmies sporta spēļu
“Dienvidi” sacensībās telpu futbolā.
28. janvārī piedalījāmies sporta
spēļu “Dienvidi” sacensībās šautriņu
mešanā.
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3. februārī notika draudzības
sacensības novusā starp vadakstniekiem un auceniekiem.
4. februārī piedalījāmies sporta spēļu
“Dienvidi” sacensībās florbolā, kuras
notika Nīgrandē.

Zvārdes pagastā
17. decembrī Striķu kultūras namā
notika Ziemassvētku koncerts “Ticot,
cerot un gaidot”. Bija dzirdamas
visskaistākās Ziemassvētku dziesmas,

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

radot svētku noskaņu katra klausītāja
sirdī. Ar priekšnesumiem uzstājās
amatierkolektīvi “Karameles” un
“Druve”. Pēc koncerta notika atpūtas
vakars Zvārdes pagasta senioriem,
kur seniori tika izkustināti ar dejām
un citām aktivitātēm kapelas “Strops”
pavadījumā.
18. decembrī Striķu kultūras namā
pulcējās mazie zvārdenieki, lai
satiktos ar Ziemassvētku vecīti, kurš
durvis vēra, velkot ragaviņas, kurās

sēdēja ziemeļbriedis Rūdis. Bērni
gan dziedāja, gan dejoja, gan gāja
dažādās rotaļās, smējās un priecājās.
Pirms dāvanu saņemšanas katrs bērns
uzstājās ar savu priekšnesumu. Kāds
skaitīja dzejolīšus, kāds dziedāja
dziesmiņas. Pašus mazākos atbalstīja
mammas, tēti, lielākie brāļi un māsas.
Informāciju sagatavoja pagastu
kultūras darbu vadītāji, sporta darba
vadītāji, bibliotekāri un dienas centru
darbinieki●

PROJEKTU AKTUALITĀTES
Īstenojam LEADER projektus

Saldus novada pašvaldība no pagājušā gada rudens
īsteno trīs LEADER projektus.
Projekta “Dienas centra izveide Ezerē” mērķis ir
palielināt Ezeres iedzīvotājiem pieeju kvalitatīviem
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un veicināt dažādu
sabiedrisko aktivitāšu norisi. Dienas centrs tiks izveidots
vienā no pirmsskolas izglītības iestādes ēkas korpusiem.
Plānots, ka Dienas centrā darbosies sociālais darbinieks,
psihologs un aprūpētājs, apmeklētājiem būs iespēja
izmazgāt veļu, izmantot dušu un virtuvi. Dienas centrā būs
iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku ikvienam interesentam, organizēt radošās darbnīcas, izstādes, seminārus.
Šobrīd ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un februārī
tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu. Projektā
plānotie darbi jāpaveic līdz š.g. 1. augustam.
Interesants un inovatīvs ir projekts “Multimediju laboratorijas izveide Druvas vidusskolā”, kā rezultātā tiks izveidota mācību laboratorija divās skolas telpās – tās tiks
izremontētas un iekārtotas ar jaunām mēbelēm. Projekta
ietvaros tiks iegādāts aprīkojums fotostudijai, iepirkta foto
un video aparatūra, datortehnika, interaktīvā tāfele, projektors un printeris. Multimediju laboratorija nepieciešama,
lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības profesionāli
orientētās virziena programmas “Multimediji” mācību procesu, šī izglītības programma Druvas vidusskolā atvērta no
2014. gada 1. septembra. Šobrīd ir iegādāta nepieciešamā
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datortehnika un programmatūras, tiek gatavots iepirkums
pārējā aprīkojuma iegādei. Ir izstrādāta nepieciešamā
tehniskā dokumentācija un izvēlēts būvdarbu veicējs
SIA “Aksīte”, kas darbus uzsāks 6. februārī. Kad telpas
būs izremontētas, tiks iegādātas mēbeles. Projekta beigu
termiņš ir š.g. 30. oktobris.
Trešā LEADER projekta “Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 1. kārta” mērķis ir iegādāties
traktoru ar agregātiem Striķu pamatskolai. Skolā strādā
pēc M. Montesori pedagoģijas pamatprincipiem, kur viens
no priekšnoteikumiem ir skolēnu sagatavošana praktiskajai, reālajai dzīvei, jau no agras bērnības apgūstot sadzīves
iemaņas, teoriju iemācās pārbaudot caur praktisku
darbošanos. Skola atrodas lauku vidē, kas ir piemērota
Montesori centra izveidei. Skolai jau ir iestrādnes Montesori pedagoģijā balstītās dabas zinību studijās – ir truši, kurus bērni regulāri baro un kopj, ir nelielas dobes, siltumnīca,
iestādītas avenes un augļu kociņi. Projekta ietvaros tiks
iegādāts mazgabarīta traktors, zemes frēze, frontālais
iekrāvējs un augstspiediena mazgāšanas iekārta – kas būs
nozīmīgs ieguvums veidojot lielāku saimniecību. Turklāt,
vērojot tehniku darbībā, piedaloties tās apkopē, skolēni
caur praktisku darbošanos apgūs fizikas un mehānikas
pamatus. Šobrīd tiek gatavots iepirkums, projekta beigu
termiņš ir 30. jūnijs.
Liene Klagiša, projektu speciāliste●
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PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
16.02. plkst. 19.00 Saldus novada koru kopmēģinājums.
Vokālās mūzikas/dziedāšanas konkursa
25.02. plkst. 11.00
“Ghetto factor” atlase Saldū.
Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica
26.02.
2018” atlases skate.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Kino pieaugušajiem “Svingeri”. Ieejas
biļete 3.00 eiro. Biļetes iespējams
19.02. plkst. 17.00 iegādāties “Saldus TIKS centrs” kasē
(Striķu ielā 3).Vietu skaits ierobežots.
Latvijas leļļu teātra izrāde “Kur ņemt
vienu apkampienu?”. Biļetes cena 3.00
21.02. plkst. 18.00 un 4.00 eiro. Biļetes iespējams iegādāties
Saldus TIKS centrs kasē (Striķu ielā 3)
un www.bilesuparadize.lv.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Kuldīgas ielā 3, sporta zālē
TDA “Kursa” studiju un draugu kolektīvu
25.02. plkst. 17.00
koncerts.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Saldus novada mednieku kluba trofeju
10.01. – 26.02.
izstāde “Latvijas meža un Āfrikas eksotika ienāk pilsētā”.
Tikšanās ar putnu pētnieci Zigrīdu Jan12.02. plkst. 13.00
soni un stāstījums “Putni mums apkārt”.
Lekcija “Saldus ielu stāsti” Lielā iela, 1.
15.02. plkst. 18.00 daļa. Muzeja speciālistes Ilzes Harunas
stāstījums.
Mākslas zinātnieces Irēnas Bužinskas
lekcija “Sergeja Ščukina mākslas kolek
19.02. plkst. 13.00 cija kā latviešu mākslinieku radošās
iedvesmas avots”. Filmas demonstrācija.
Tikšanās un saruna ar mežkopi, med26.02. plkst. 13.00 nieku un grāmatas “Brīnišķīgais mežs”
autoru Valdi Dreimani.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
1.02. – 28.02.

Bērnu žūrijas ekspertu veikumu izstāde.

1.02. – 28.02.

Piemiņas izstāde māksliniekam Arturam
Zavickim “Tas ir mans laiks”.

1.02. – 28.02.

J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja ceļojošā izstāde “Romāns
Vanags”.

Jura Kmina foto izstāde “Oļģerta Krodera
teātris”.
Pasākumu cikla “Iepazīstam novada
23.02. plkst. 14.00 ļaudis!” 10. pasākums – tikšanās ar Saldus novada Goda pilsoni Jāni Blūmu.
Jauno grāmatu dienas. Iepazīšanās ar
24.02. – 25.02.
bibliotēkas jaunieguvumiem.
1.02. – 28.02.
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KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
Lekcija “Dzimtas spēks un mantojums
17.02. plkst. 18.00 tradīcijā un dzīvē”. Lektore I. Ančevska.
Rīko p/a “Saldus TIKS centrs”.
Kino bērniem “Lupatiņi”. Programmas
garums ir ~ 50 minūtes, mērķauditorija –
pirmsskolas un sākumskolas pirmo
klašu bērniņi. Pirms filmiņas katram
apmeklētājam būs iespēja izkrāsot un
19.02. plkst. 15.00
izdaiļot savu Zeķītes lellīti radošajā
darbnīcā. Ieejas biļete 2,00 eiro. Biļetes
iespējams iegādāties Saldus TIKS centrs
kasē (Striķu ielā 3), kā arī stundu pirms
kino seansa tā norises vietā.
24.02. plkst. 19.00 Danču vakars.
30.01. – 28.02.
Izstāde “Uldis Roga. Akvareļi un pasteļi”.
SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ,
Lielajā ielā 3b
Saldus novada skolu vokālās mūzikas
14.02. plkst. 11.00
konkurss “Balsis”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra
Saldus novada čempionāts basketbolā.
Pēc kalendāra
Saldus novada čempionāts florbolā.
Pēc kalendāra
Saldus novada čempionāts telpu futbolā.
Pēc kalendāra
Saldus novada čempionāts volejbolā
Mēneša pirmajā un Saldus novada kausa izcīņa dambretē.
trešajā sestdienā Saldus sporta kompleksa konferenču
plkst. 10.00
zālē.
Mēneša otrajā un
Saldus novada čempionāts šahā. Vecajā
ceturtajā sestdienā
sporta namā.
plkst. 10.00
Finālsacensības volejbolā 1997.-2000.
17.02. plkst. 9.00 g.dz. jauniešiem (vsk.) Saldus sporta
kompleksā.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības
18.02. plkst. 10.00
novusā vīriešiem Ezerē.
Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības
19.02. plkst. 10.00
novusā sievietēm Ezerē.
Finālsacensības volejbolā 1997.-2000.
24.02. plkst. 9.00
g.dz. jaunietēm Saldus sporta kompleksā.
LBL2 spēle BK “Saldus” – Gulbenes
24.02. plkst. 20.00
Buki/BJSS Saldus sporta kompleksā.
Sporta spēļu “Ziemeļi” sacensības
25.02. plkst. 10.00
volejbolā fināls Šķēdē.
LBL2 BK “Saldus” – Valmiera Glass/
28.02. plkst. 19.30 Vidzemes augstskola Saldus sporta
kompleksā.
EZERES PAGASTĀ
Atis Auzāns koncertprogrammā “Sirds
26.02. plkst. 15.00
dziesmas”. Biļešu cenas 8, 10 un 12 eiro.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Kursīšnieces Jautrītes Līdakas kolekcijas
Līdz 28.02
izstāde “Krūzes un krūzītes” – dažādu
krūzīšu kolekcija Kursisu bibliotēkā.

PASĀKUMU KALENDĀRS FEBRUĀRIM
Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā
“Ielas garuma stāsts: Striķu iela Saldū”
16.02. plkst. 18.00 Kursīšu bibliotēkā. J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja speciālistes
Ilzes Harunas lekcija-stāstījums.
Valentīndienas balle kopā ar grupu
“Brekšupekši” Kursīšu pagasta Jaunajā
17.02. plkst. 21.00
zālē. Ieeja – 4.00 eiro. Galdiņus rezervēt
pa tālruni 28328320.
Kino diena Kursīšos. Animācijas filma bērniem “Vilks aitas ādā” (ieeja –
21.02. plkst. 16.00
1.00 eiro), latviešu filma pieaugušajiem
un 18.00
“Svingeri” (3.00 eiro) Kursīšu pagasta
Jaunajā zālē.
Pasākums “Gan jau viss būs labi” –
28.02. plkst. 18.30 tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu
Kursīšu bibliotēkā.
J. Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas muzeja izstāde “Mākslinieks J.
Rozentāls” Kursīšu bibliotēkā.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Senioru kluba “Cerība” pasākums “Sirds
15.02. plkst. 12.00
pukst vecumā” mazajā skolā.
Tikšanās ar literāti Ināru Šteinbergu
15.02. plkst. 14.00 “Dzeja, pasakas un vēsture” Lutriņu
klubā.
Līdz 28.02.

Valentīndienas balle “Tu un es”, ieeja
3.00 eiro.
NĪGRANDES PAGASTĀ
Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu rīko
18.02. plkst. 18.00
tautas deju kolektīvu pasākumu “Saldus
sadancis”. Ieeja bez maksas.
Liepājas teātra viesizrāde. Traģikomēdija
“Mīlestības neprāts” Kalnu kultūras
26.02. plkst. 15.00
namā. Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs,
www.bilesuparadize.lv un kultūras namā.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
J. Rozentāla vēstures un mākslas muzeja
Visu mēnesi
veidotā izstāde “Uzņēmējdarbība Saldū
19.-21.gs.” bibliotēkā.
PAMPĀĻU PAGASTĀ
Meteņu karnevāls skolniekiem Pampāļu
10.02. plkst. 18.00
kultūras namā. Ieeja maskās.
RUBAS PAGASTĀ
Valentīndienas balle kopā ar grupu “Viņš
11.02. plkst. 22.00
& Es” Rubas tautas namā. Ieeja 3.00 eiro.
SALDUS PAGASTĀ
18.02. plkst. 22.00

Druvas kultūras namā “Lauksaimnieku
18.02. plkst. 20.00 balle”. Spēlēs grupa “Brekšupekši”.
Pieteikties pa tālruni 26593884.

“Ghetto Games” vokālā konkursa “Ghetto Faktors”atlase Saldū

Sadarbībā ar Saldus novada
pašvaldības
aģentūru
“Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” 25. februārī plkst.
11.00 Saldus Mūzikas un Mākslas
skolu akustiskajā koncertzālē notiks
konkursa “Ghetto Faktors” atlase
Saldū.
Pieteikties atlasei Saldū varēs līdz
21. februārim. “Ghetto Faktors” fināls
notiks 21. aprīlī Rīgā. Konkursa nolikums un pieteikšanās anketa ir pieejama: www.ghettofaktors.lv.
Uzvarētājam būs iespēja ierakstīt
savu dziesmu profesionālā skaņu
studijā, sadarbojoties ar “Ghetto TV”,

uzfilmēt šai dziesmai videoklipu,
kā arī uzstāties “Ghetto Games”
lielākajos sezonas pasākumos visā
Latvijā 200 000 cilvēku lielai auditorijai. Savu dalību žūrijā un regulārās
meistarklasēs apstiprinājuši Latvijā
plaši zināmi un atzīti mūziķi un
mūzikas industrijas vidē strādājoši
speciālisti.
“Ghetto Faktors” konkursa mērķi ir
dot iedrošinājumu talanta atrašanai
un attīstībai, sniegt iespēju konkursantam saskatīt perspektīvu mūziķa
karjerai un iepazīstināt konkursantus
ar mūzikas industrijas darboņiem un
profesionāļiem. Tādējādi konkurss
veicinās lielāku izpratni par attiecīgo
jomu, sniedzot visiem dalībniekiem
vienādas iespējas, kā arī attīstot
kvalitatīvas un konkurētspējīgas
mūzikas industrijas vidi Latvijā.
“Ghetto Games” sadarbībā ar mūzikas
klubu “FIRST Dacha” izsludina

vokālo konkursu “Ghetto Faktors” ar
devīzi “Seko savam sapnim!”. “Ghetto Faktors” konkursa norises laiks ir
no 15. februāra līdz 21. aprīlim.
“Ghetto Faktors” projektā piedalīties
var un drīkst jebkurš, neatkarīgi no
dzimuma, tautības, rases, reliģiskās
piederības, politiskajiem uzskatiem,
sociālā stāvokļa sabiedrībā, muzikālās
pieredzes un vecuma, bet konkursantiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, uz
visām atlasēm jābūt līdzi pilngadīgam
aizbildnim. “Ghetto Faktors” ir ne tikai par mūziku, bet arī par vienlīdzību
un iespēju došanu ikvienam.
“Ghetto Games” ir lielākā ielu sporta
un ielu kultūras kustība Austrumeiropā,
kuras mērķis ir attīstīt cilvēkus fiziski
un morāli. “Ghetto Games” pulcē ap
12 000 unikālo dalībnieku ik gadu un
vairāk nekā 200 000 skatītājus savos
pasākumos un aktivitātēs.●
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Arī šogad aicinām pieteikties izstādei “Ražots Saldus novadā”

Aprīļa sākumā Saldus novada
pašvaldība rīko izstādi “Ražots Saldus novadā”, kurā aicināti piedalīties
Saldus novada uzņēmēji, mājražotāji,
amatnieki, biedrības, iestādes – visi,
kuri vēlas parādīt savus labos darbus, pastāstīt par savu pieredzi,
izaicinājumiem un sasniegumiem,
par izlolotajām un jau realizētajām
iecerēm.
Saldus novads var lepoties ar
čakliem un prasmīgiem amatniekiem,
radošām un aktīvām biedrībām, kā
arī daudziem ne tikai Latvijā, bet
arī pasaulē atzītiem uzņēmumiem,

tādēļ šī būs lieliska iespēja vienuviet
iepazīties ar Saldus novadā ražotajām
precēm un piedāvājumiem, par kuriem, iespējams, iepriekš nezinājām.

Protams, bez ražotāju aktivitātēm
un tirgošanās paredzēta arī kultūras
programma un pasākumi pašiem
mazākajiem
apmeklētājiem,
degustācijas, konsultācijas un Saldus novada uzņēmēju sarūpēto balvu
izlozes.
Arī šogad Saldus novada uzņēmēji,
biedrības, iestādes un pagastu
pārvaldes ir aicinātas bez maksas
piedalīties izstādē, bet aprīkojums

(galdi, stendi) ir jānodrošina pašiem.
Izstāde “Ražots Saldus novadā”
norisināsies vienu dienu – 8. aprīlī no
plkst. 9.00 līdz 15.00.
Dalībniekiem
un
interesentiem
lūgums pieteikties līdz šī gada 24. martam, aizpildot pieteikuma anketu (to
var meklēt Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv), kura elektroniskā
formātā nosūtāma uz e-pastu:
zita.bundzena@saldus.lv vai personīgi
iesniedzama Saldus TIKS centrā,
Striķu ielā 3. Papildu informācija,
zvanot pa tālruni 63807444 vai
26848301.●

Aicina pieteikt pretendentus Saldus novada
uzņēmēju gada balvai

Jau ceturto gadu Saldus novada
pašvaldība turpina tradīciju sveikt
novada
uzņēmējus
pasākumā
“Uzņēmēja gada balva”.

Šogad pasākums notiks 8. aprīlī, kā
ierasts, Saldus Mūzikas un Mākslas
skolu akustiskajā koncertzālē. Dienas
pirmajā pusē Saldus sporta kompleksā
notiks izstāde “Ražots Saldus novadā”,
bet vakarā balvas pretendenti tiks
aicināti uz svinīgo pasākumu. Šis
ir pasākums, kurā pašvaldība vēlas
uzņēmējiem pateikties, vienlaikus sev
un citiem parādot, cik novadā ir daudz
radošu, uzņēmīgu ļaužu.
Saldus novads ir bagāts ar darbīgiem
uzņēmumiem, kuri veiksmīgi strādā
savā nozarē, nodrošinot darba vietas gan mūsu, gan kaimiņu novadu
iedzīvotājiem.
Laika posmā no 2017. gada
13. februāra līdz 3. martam Saldus novada iedzīvotāji, uzņēmumu
kolektīvi, iestādes un pagastu
pārvaldes var izvirzīt savus kandidātus

balvas saņemšanai. Ikviens aicināts
ieteikt, viņaprāt, piemērotākos pretendentus nominācijās “Gada jaunais
uzņēmējs”, “Gada sociāli atbildīgākais
uzņēmējs”, “Gada sakoptākais uzņē
mums” un Saldus novada kā “medus
piliena Kurzemē” īpašai balvai “Gada
saldumu ražotājs”.
Turklāt pašvaldības iestādes un pagasta pārvaldes aicinātas izvirzīt
savus pretendentus arī nominācijai
“Gada partneris” un šī gada jaunajai nominācijai “Gada atsaucīgākais
uzņēmums darba pieredzes iegūšanai
jauniešiem”.
Pretendenti
visās
nominācijās
piesakāmi līdz 2017. gada 3. marta
plkst. 15.00, aizpildīto pieteikuma
anketu iesūtot uz e-pasta adresi: tic@
saldus.lv vai aizpildot un iesniedzot to
uz vietas kādā no anketu saņemšanas
punktiem.
No izvirzītajiem pretendentiem
vērtēšanas komisija atlasīs tos, kuri
tiks apmeklēti klātienē. Arī šogad
vērtēšanas komisijā darbosies gan

mediju, gan uzņēmēju un nevalstisko organizāciju, kā arī pašvaldības
pārstāvji.
Pieteikuma
anketas
pieejamas
arī Saldus novada pašvaldības
administratīvajās ēkās Striķu ielā 3
(apmeklētāju pieņemšanas centrā)
un Avotu ielā 12 (3. stāvā, 302.
kabinetā), kā arī p/a “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta
centrs” (Striķu ielā 3), Saldus pilsētas
bibliotēkā (Tūristu ielā 3), pagastu
pārvaldēs un novada bibliotēkās.
Iepriekšējā gada laureāti:
• Gada jaunais uzņēmējs – SIA “Baron Soleil”;
• Gada sociāli atbildīgākais uzņē
mējs – SIA “Norplast”;
• Gada sakoptākais uzņēmums – SIA
“Ergo E.B.F.”;
• Gada saldumu ražotājs – AS “Druva
food”;
• Gada partneris – SIA “Saldus
pārtikas kombināts”.●

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 76, 2017. gada 14. FEBRUĀRIS. 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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