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Notika Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” skate
Sandra Snipke); p/a “Saldus TIKS
centrs” folkloras kopa “Medainis”
(vadītāja Sarma Ūpe); Rudbāržu pa
gasta folkloras kopa “Kamenīte”
(vadītāja Zenta Dene); Pampāļu pa
gasta kultūras nama folkloras kopa
“Pampāļi” (vadītāja Vija Gruze);
Zantes kultūras nama folkloras kopa
“Vācelīte” (vadītāja Taira Grošteine);
Slampes pagasta Zemgales kultūras
pils folkloras kopa “Pūrs” (vadītāja
Anita Apine).

Brocēnu novada Remtes kultūras nama folkloras kopa “Virši”

26. februārī Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu akustiskajā
koncertzālē notika Starptautiskā
folkloras festivāla “Baltica 2018”
skate.
Skates mērķis ir izvērtēt folkloras
kopu, etnogrāfisko ansambļu un
citu ar tradicionālo kultūru saistītu
izpildītāju kvantitatīvo un kvalitatīvo
sastāvu, kā arī māksliniecisko līmeni.
Festivālā “Baltica 2018” piedalīsies
skates dalībnieki, kuri iegūs I un II
kategoriju. Pēc pasākuma režisora
priekšlikuma un festivāla rīkotāja
lēmuma varēs tikt pieaicināti pie
dalīties arī III kategoriju ieguvušie
skates dalībnieki. Skates rezultāti būs
pieejami Latvijas Nacionālā kultūras
centra mājaslapā.
Festivāla tēma ir “Jāņi. Ziedēšana”.

Saimnieces lomā iejutās Inta Jonuša,
kura aicināja 13 skates dalībnieku
kolektīvus
izdziedāt,
izspēlēt,
izdzīvot jūnija burvību. Skatē
piedalījās: Brocēnu novada Remtes
kultūras nama folkloras kopa “Virši”
(vadītāja Rasma Balode); Saldus no
vada Zirņu pagasta folkloras kopa
“Zirņi” (vadītājas Sarma Ūpe); Tu
kuma novada Pūres kultūras nama
folkloras kopa “Pūrlāde” (vadītāja
Anita Apine); Raņķu pagasta folk
loras kopa (vadītāja Zenta Dene);
Brocēnu novada KIC folkloras kopa
“Virza” (vadītāja Agrita Pileniece);
Rubas pagasta folkloras kopa “Ruba”
(vadītāja Inta Jonuša); p/a “Saldus
TIKS centrs” tautas mūzikas kapela
“Strops” (vadītāja Agrita Pileniece);
Saldus pagasta Druvas kultūras nama
folkloras kopa “Zemturi” (vadītāja

Dalībniekus vēretēja žūrija, kurā
darbojās: Gita Lancere – LNKC folk
loras eksperte, Linda Rubena – LNKC
tautas lietišķās mākslas eksperte, Māra
Mellēna – VISC folkloras metodiķe,
Zane Šmite – Mūzikas akadēmijas
etnomuzikoloģijas klases pasniedzēja
un llmārs Pumpurs – LNKC tautas
mūzikas eksperts.
Nākamais folkloras festivāls “Bal
tica” notiks 2018. gadā no 16. līdz
21. jūnijam.

Saldus pagasta Druvas
folkloras kopa “Zemturi”

kultūras

nama

Zaiga Vēja, p/a “Saldus TIKS
centrs” kultūras projektu vadītāja●
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Notika Saldus novada domes sēde

2017. gada 23. februārī notika
Saldus novada domes sēde, kurā
deputāti lēma par 41 lēmumprojektu.

• Nolēma biedrībai “Mākslu attīstības
biedrība “Ilizanna”” deleģēt pašval
dības kultūras funkcijas izpildi
noteiktā apjomā 2017. gadā.
• Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2013. gada 19. decembra
konkursa nolikumā “Saldus novada
uzņēmēju gada balvas nolikums”,
papildinot nolikumu ar jaunu
nomināciju “Gada uzņēmums/
uzņēmējs, kas atbalsta jauniešus ar
prakses vietām”.
• Nolēma piešķirt Saldus novada
domes apbalvojumu “Saldus no
vada domes Goda raksts” Guntai
Kraulerei par radošu ieguldījumu
mākslas izglītībā un aktīvu
sabiedrisko darbību novada kultūras
dzīvē.
• Pieņēma šādus saistošos noteiku
mus: Nr. 3 “Sabiedrisko ūdens
saimniecības pakalpojumu snieg
šanas
un
lietošanas
kārtība
Saldus novadā”, Nr. 4 “Par licencēto
makšķerēšanu Zaņas dzirnavu dīķī”
un Nr. 5 “Grozījums Saldus no
vada domes 2011. gada 11. augusta
saistošos noteikumos Nr. 16 “At
kritumu apsaimniekošanas notei
kumi””.
• Apstiprināja
Saldus
novada
pašvaldības projektu fonda noliku
mu 2017. gadam.

• Atbalstīja projekta “Strauta foreļu
populācijas atjaunošana Ciece
res upē virs Pakuļu ūdenskrātuves
2017” pieteikumu Zivju fonda pro
jektu konkursam.

• Atbalstīja projekta “Saldus mākslas
skolas datorklases aprīkošana” ies
niegumu Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķdotācijas konkursam “Vizuālās
mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana”, kā arī
projekta “J. Rozentāla oriģināldarbu
ekspozīcija” iesniegumu Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķdotācijas
konkursam muzeju nozares attīstības
programmā.
• Atbalstīja
Saldus
novada
pašvaldības projekta “Tīklojums”
iesniegumu konkursā “Atbalsts
jaunatnes politikas īstenošanai
vietējā līmenī saskaņā ar vietējā
līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes
politikas plānošanas dokumen
tiem” Jaunatnes politikas valsts
programmas2017. gadam ietvaros.

• Nolēma
nodot
atsavināšanai
pašvaldībai piederošus nekusta
mos īpašumus, kā arī apstiprināja
notikušo izsoļu rezultātus.
• Nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu
jumta seguma un bēniņu atjauno
šanai un siltināšanai Saldus pirms
skolas izglītības iestādei “Zīlīte”.
• Nolēma piešķirt līdzfinansējumu
300 eiro biedrībai “Sauja” sabied
riskās aktivitātes “Par mīlestību pie
kafijas un cepumiņiem” realizācijai,
līdzfinansējumu 192 eiro biedrībai
“Labdomas” sabiedriskās aktivitātes
“Kļūsim krāsaināki” realizācijai,
līdzfinansējumu 300 eiro biedrībai
“Rubas strops” sabiedriskās akti
vitātes “Teātra svētki Rubā” reali
zācijai un līdzfinansējumu 300 eiro
biedrībai “Mūsu ligzda” sabiedriskās
aktivitātes “Ezeres svītru kods”
realizācijai, slēdzot līgumus ar
novada pašvaldību par finansiālu
atbalstu projektu realizācijā.

• Nolēma noteikt Saldus novada
• Atbalstīja Saldus mākslas skolas
vēlēšanu komisijas darbiniekiem
projekta “Mācību prakse mākslas
stundas samaksas likmi par darbu
skolu audzēkņiem – glezniecības
domes vēlēšanu sagatavošanā un
meistarklases
“Ziemeļigaunijas
sarīkošanā 2017. gada 3. jūnijā.
un Latvijas ainavas”” iesniegumu
Pilns sēdes protokols un visi
Nordplus
Jauniešu
izglītības
programmā, kā arī Saldus novada pieņemtie lēmumi pieejami šeit: http://
pašvaldības projekta “Vides sargi www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenLatvijas simtgadei” iesniegumu ti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
Latvijas vides aizsardzības fonda
Zane Sproģe, p/a “Saldus TIKS
konkursam.
centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste ●

Vispārēja informācija par priekšvēlēšanu aģitāciju un vēlēšanām
Pašvaldību vēlēšanas šogad notiks
2017. gada 3. jūnijā. Vēlēšanu dienā
vēlēšanas notiek no plkst. 7.00 līdz
22.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas
stundas dienā iespējams nobalsot
iepriekš. Vēlētāji, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī,
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sākot no piektās dienas pirms
vēlēšanām, var pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Šo iespēju var
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā
atradīsies sava iecirkņa teritorijā.
Saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu
likuma 2. panta pirmo daļu Sal

dus novada domē ievēlējamo
deputātu skaits ir 17 deputāti. Saldus
novada deputātu kandidātu saraks
tu iesniegšana 2017. gada pašvaldību
vēlēšanām notiks no 14. līdz 24.
aprīlim.
Vēlētāji aicināti pārbaudīt Pasu
un Personas apliecību (ID karšu)
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derīgumu termiņus.

kandidātu.

Vēlētājs drīkstēs vēlēt tikai savā
konkrēti norādītā vēlēšanu iecirknī.
Vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu
iecirkni, izraugoties jebkuru citu
vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības
administratīvajā
teritorijā,
kurā
viņš deklarējis savu dzīvesvietu
vai kurā viņam atrodas likumā
noteiktajā kārtībā reģistrēts nekusta
mais īpašums. Par savu vēlmi mainīt
vēlēšanu iecirkni vēlētājs ne vēlāk
kā 25 dienas pirms vēlēšanām pats
personiski iesniedz iesniegumu jeb
kurai pašvaldībai vai tās dzīvesvietas
deklarēšanas iestādei.

Reklāma ir ar saimniecisko vai
profesionālo darbību saistīts jebkuras
formas vai jebkura veida paziņojums
vai pasākums, kura nolūks ir veicināt
preču vai pakalpojumu popularitāti vai
pieprasījumu pēc tiem. Priekšvēlēšanu
aģitācija ir reklamēšanās.

Saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu
likuma 15. panta pirmo daļu – Saldus
novada domes deputātu kandidātu
sarakstus var iesniegt:

(1)
Priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālu izvietošanai publiskās
lietošanas ārtelpās (izkārtnes, stendi,
afišas, tāfeles, slietņi, novietoti plakāti,
reklāma skatlogos un citi tamlīdzīgi
reklāmas objekti) aizliegts izmantot:

1. reģistrēta politiskā partija;
2. reģistrētu
politisko
reģistrēta apvienība;

partiju

3. divas vai vairākas reģistrētas
politiskās partijas, kuras nav
apvienojušās reģistrētā politisko
partiju apvienībā.
Priekšvēlēšanu aģitācijas peri
ods ir laika posms no 120. dienas
līdz vēlēšanu dienai. 2017. gada
pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu
aģitācijas periods sāksies 4. februārī
un ilgs līdz 3. jūnijam.
Vēlēšanu dienā un dienu pirms
vēlēšanām Latvijā ir spēkā pilnīgs
aģitācijas aizliegums. Savukārt 30
dienas pirms vēlēšanām ir aizliegta
priekšvēlēšanu aģitācija televīzijā.
Priekšvēlēšanu aģitācija ir kādas
politiskās partijas, politisko partiju
apvienības, vēlētāju apvienības vai arī
kāda deputāta kandidāta reklamēšana
plašsaziņas līdzekļos vai citādā veidā,
ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu
balsot par vai pret kādu politisko
partiju, politisko partiju apvienību,
vēlētāju apvienību vai arī deputāta

Priekšvēlēšanu aģitāciju, tās nori
si un tās izdevumu uzskaiti nosaka
Priekšvēlēšanu aģitācijas likums.
Minētā likuma 22.¹ panta pirmā
daļa nosaka arī ierobežojumus uz
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanu publiskās vietās:

1. valsts un pašvaldību iestāžu ēkas;
2. baznīcu ēkas un lūgšanu namus;
3. autoostu, dzelzceļa staciju, lidostu
un pasažieru ostu ēkas;
4. valsts nozīmes arhitektūras un
mākslas pieminekļus;
5. ēkas, kas pieder:
a) valsts un atvasinātu pub
lisku personu institūcijām un
kapitālsabiedrībām, kurās valstij vai
atvasinātām publiskām personām pie
der vairāk nekā 50 procenti kapitāla
daļu (akciju),
b) kapitālsabiedrībām, kurās vie
nas vai vairāku valsts vai atvasinātu
publisku personu kapitālsabiedrībām
atsevišķi vai kopumā pieder vairāk
nekā 50 procenti kapitāla daļu (ak
ciju).
Valsts un pašvaldības dibinātām
institūcijām un kapitālsabiedrībām
ir aizliegts veikt priekšvēlēšanu
aģitāciju.
Valsts un pašvaldības dibinātām
institūcijām un kapitālsabiedrībām

2017. gada MARTS
priekšvēlēšanu aģitācijā ir aizliegts
izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas
reklāmu, kā arī ir aizliegta
administratīvo resursu izmantošana,
tas būtu – pašvaldības finanšu līdzekļi,
pašvaldības kustamas un nekustamas
mantas izmantošana, pakalpojumu
sniegšana priekšvēlēšanu aģitācijai,
pašvaldības izdotais bezmaksas preses
izdevums.
Papildus informējam – Saldus no
vada pašvaldībai nav izdoti saistošie
noteikumi, kuri noteiktu publiskas
vietas, kurās būtu aizliegts izvietot
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus,
kā arī nav noteikti ierobežojumi
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu. Saldus novada
pašvaldībā ar priekšvēlēšanu aģitāciju
materiālu un reklāmu izvietošanu
publiskā vietā regulē 2015. gada
27. augusta Saistošie noteikumi Nr. 26
“Par reklāmu un citu informatīvo
materiālu izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu Saldus novadā” un 2010. gada
25. novembra saistošie noteikumi
Nr. 44 “Par Saldus novada pašvaldības
nodevām”.
Uz afišu stabiem ir atļauts iz
vietot
priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālus ne lielākus par A1 izmēru
un šo priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošana nav jāsaskaņo
ar pašvaldību. Pašvaldība neuzņemas
atbildību par uz publiskiem afišu
stabiem izvietoto priekšvēlēšanu
aģitāciju,
tās
saglabāšanu
un
noņemšanu.
Uz apgaismes stabiem, kā arī
Saldus pilsētas vēsturiskajā centrā
ir atļauts izvietot priekšvēlēšanu
reklāmu pēc 2017. gada 21. maija,
kad būs beigušies Saldus novada
svētki. Šīs priekšvēlēšanu reklāmas
saskaņojamas ar Būvvaldes arhitektu
un maksājama pašvaldības nodeva!
Par
administratīvo
resursu
izmantošanas ierobežojumu neie
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2017. gada MARTS
vērošanu priekšvēlēšanu aģitācijā pie
likumā noteiktās atbildības saucamas
amatpersonas vai darbinieki, kuri
attiecīgo institūciju finanšu līdzekļus
vai mantu izlietojuši prettiesiski.
Papildus informāciju par novada
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domes vēlēšanām var izlasīt Saldus
novada pašvaldības mājas lapā www.
saldus.lv
sadaļā “Saldus novada
domes vēlēšanas 2017”.
Par
jautājumiem
pašvaldību
vēlēšanu sakarā, ierosinājumiem,

sūdzībām interesēties pa tālruņiem
26582757; 63807948 vai sūtot e-pastu
uz adresi: velesanas@saldus.lv
Saldus novada pašvaldība●

Izdota Saldus n
 ovada pašvaldības gadagrāmata par 2016. gadu
Saldus novada iedzīvotāiem un viesiem ir pieejama
 aldus novada pašvaldības gadagrāmata par 2016. gadu.
S
Tajā apkopots pašvaldības, pagastu, skolu, iestāžu un
aģentūru paveiktais, kā arī kultūras un sporta notikumi
2016. gadā.
Foto materiālus un informāciju gadagrāmatai sagatavoja
Saldus novada pašvaldības iestāžu un pagastu pārvalžu dar
binieki. Informāciju apkopoja Saldus novada pašvaldības
aģentūra “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta
centrs”.
Gadagrāmatu var saņemt Saldus Tūrisma informācijas
centrā, Saldus novada pašvaldības administrācijas ēkā
Striķu ielā 3, Saldus pilsētas bibliotēkā, Saldus novada
pašvaldības Norēķinu centrā un pagastu pārvaldēs.
Saldus novada pašvaldības gadagrāmata par 2016. gadu

Notika Saldus
novada uzņēmēju
tikšanās

21. februārī notika Saldus novada
uzņēmēju tikšanās, kurā uzņēmējiem
bija iespēja noskaidrot, kā uzņēmuma
attīstībā var palīdzēt kredītbrokeris,
cik nozīmīgs mūsdienās ir sociālo
tīklu spēks, kā arī aktualitātes par
pašvaldības darbu.
Kretītbrokere-biznesa trenere Ilze
Grundmane pastāstīja par to, kas
ir kredītbrokeris-biznesa treneris
un kā tas var palīdzēt uzņēmumam
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Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS centrs” sabiedrisko
attiecību speciāliste ●

attīstīties. I. Grundmane skaidroja, ka
kredītbrokeris uztverams kā biznesa
partneris gan no pašas uzņēmuma
idejas tapšanas brīža, gan ir palīgs jau
esošiem uzņēmumiem, kuri kaut kur
savā darbībā ir “iestrēguši” un kuriem
nepieciešama kāda veida palīdzība,
padoms. Kredītbrokeris piemeklē
izdevīgāko piedāvājumu konkrētam
uzņēmumam, pārzina kredītu tirgu, ir
sadarbības partneris Latvijā esošajām
bankām, kā arī nemitīgi motivē
uzņēmēju. “Vissvarīgākais biznesā
ir attieksme pret ideju – attieksme ir
veiksmes atslēga,” sacīja I. Grund
mane.
Tika ieskicēta arī mūsdienām
neatņemamas sastāvdaļas – sociālo
tīklu – izmantošanas nozīmība,
klientiem piedāvājot preces un pakal
pojumus internetā. I. Grundmane
pastāstīja par populārākajām sociālo

tīklu platformām, to iespējām, kā arī
par biežākajām kļūdām, izmantojot
sociālo tīklu mārketingu.
Par aktualitātēm pašvaldības darbā
pastāstīja Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa un Saldus
novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece Sarmīte Ozoliņa. I. Rassa
stāstīja par domes sēdē apspriežamiem
jautājumiem, tostarp kredīta ņemšanu
PII “Zīlīte” jumta nomaiņai, dažādu
projektu apstiprināšanu, īpašumu
izsolēm un iepriekšējo izsoļu rezultātu
apstiprināšanu. Savukārt, S. Ozoliņa
pastāstīja par plānoto projektu
virzību, Saldus novada pašvaldības
projektu fonda jaunumiem šogad u.c.
aktualitātēm.
P/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” direk
tore Eva Rozīte-Ņikitina uzņēmējus
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informēja par tuvākajiem lielākajiem
pasākumiem Saldus novadā –
Rozentāla skriešanas svētkiem martā,
izstādi “Ražots Saldus novadā”, Sal
dus novada Uzņēmēju gada balvu
aprīlī, Saldus novada svētkiem maijā,
kā arī par pasākumiem nedēļas nogalē.

Par uzņēmēju tikšanos:
Uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju
tikšanās Saldus novadā notiek, lai
tiktu aktualizēti tie jautājumi, kurus pašvaldība var risināt, tādējādi
uzlabojot uzņēmējdarbības vidi Saldus novadā. Šī ir lieliska iespēja

2017. gada MARTS
Saldus novada uzņēmējiem tikties ar
Saldus novada pašvaldības vadību un
ierosināt kādas izmaiņas, uzlabojumus vai darāmus darbus.
Zane Sproģe, p/a “Saldus
TIKS centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste ●

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.

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

Saldus novads var lepoties ar
čakliem un prasmīgiem amatniekiem,
radošām un aktīvām biedrībām, kā
arī daudziem ne tikai Latvijā, bet
arī pasaulē atzītiem uzņēmumiem,

Arī šogad Saldus novada uzņēmēji,
biedrības, iestādes un pagastu
pārvaldes ir aicinātas bez maksas
piedalīties izstādē, bet aprīkojums
(galdi, stendi) ir jānodrošina pašiem.

Protams, bez ražotāju aktivitātēm
un tirgošanās paredzēta arī kultūras
programma un pasākumi pašiem
mazākajiem apmeklētājiem, degus
tācijas, konsultācijas un Saldus no
vada uzņēmēju sarūpēto balvu izlozes.

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, kura elektroniskā formātā
nosūtāma uz e-pastu: zita.bundzena@
saldus.lv vai personīgi iesniedzama
Saldus TIKS centrā, Striķu ielā 3.
Papildu informācija, zvanot pa tālr.
63807444 vai 26848301.
Maija Rjabova,
p/a “Saldus TIKS centrs”●

SALDUS MEDICĪNAS CENTRA AKTUALITĀTES
Saldus medicīnas centrs – pirmais, kas turpmāk izmantos
tikai e-darbnespējas lapas

Saldus medicīnas centrs informē,
ka ir pirmā ārstniecības iestāde
Latvijā, kas no 2017. gada 1. februāra
ir pilnībā pārgājusi uz elektronisko
darbnespējas lapu (e-DNL) izman
tošanu, savu informācijas sistēmu
integrējot ar e-veselības sistēmu.
Tas nozīmē, ka turpmāk Saldus
medicīnas centra pacientiem visas
darbnespējas lapas tiks atvērtas,
pagarinātas vai noslēgtas tikai elek
troniski.

Lai pārrunātu Saldus medicīnas
centra pāreju uz e-DNL apriti un
informētu par paveikto un gūtajām
atziņām, 6. februārī Saldus medicīnas
centrā norisinājās tikšanās ar Veselības
ministrijas un Nacionālā veselības
dienesta pārstāvjiem. Pasākumā bija
iespēja gan uzrunāt Saldus medicīnas
centra speciālistus, kas jau ikdienā
strādā ar e‐veselības sistēmu, gan arī
uzdot jautājumus Veselības ministri
jas un Nacionālā veselības dienesta
pārstāvjiem.

jānes darba devējam un jāiesniedz
Valsts sociālās apdrošināšanas aģen
tūrā (VSAA) darbnespējas lapa papīra
formā. Informācija par noslēgto
e‐DNL automātiski tiks nosūtīta Valsts
ieņēmumu dienesta EDS, kurā tā būs
redzama darba devējam, savukārt ie
sniegumu VSAA var iesniegt, izman
tojot www.latvija.lv e-pakalpojumu.
Pāreja uz e-DNL ļauj iedzīvotājiem
ietaupīt savu laiku un finanses, kā
arī nodrošina pieeju informācijai par
visām e-DNL e‐veselības portālā.

Darbnespējas lapu elektroniska
izmantošana sniedz būtiskus ieguvu
mus iedzīvotajiem, kuriem vairs nebūs

E‐veselības sistēmas ieviešanas
projekts Saldus medicīnas centrā tika
uzsākts 2016. gadā, izvēloties Assis-
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tentis izveidoto ambulatorās aprūpes
informācijas sistēmu “Assistentis Me
dicus ACARE™”, lai integrētu to ar
e‐veselības sistēmu. Tādējādi Assistentis ir pirmais Latvijas uzņēmums,
kurš ir nodrošinājis saviem klientiem
šādu pakalpojumu.
Projekta ieviešanas gaitā Sal
dus medicīnas centra speciālisti ir

		

SALDUS NOVADA VĒSTIS

novērtējuši elektroniski strukturētu
medicīnas datu izmantošanas priekš
rocības. Kā viens no būtiskākajiem
ieguvumiem ir iespēja ārstniecības
iestādē samazināt papīra dokumen
tu apriti, kā arī laiku šo dokumentu
aizpildīšanai un kļūdu novēršanai.
Nozīmīgs ieguvums ir arī informācijas
pieejamība un iespēja to izmantot, lai
uzlabotu ārstniecības, administratīvos

un biznesa procesus. Darbs ar savu
informācijas sistēmu, kura ir integrēta
ar e-veselību, ļauj visas darbības
uzsākt un pabeigt vienā informācijas
sistēmā, tādējādi arī iegūstot vairāk
laika darbam ar p acientiem.
Ingemars Harmsens,
Saldus medicīnas centra
valdes priekšsēdētājs ●

Aicina pieteiktiesakcijai “Dzīvo vesels”
Savukārt, lai nodrošinātu medi
kamentus, diagnostikas un operāciju
materiālus un segtu citus izdevu
mus, ar pateicību tiks gaidīts ik
viens jebkāda lieluma ziedojums no
līdzcilvēkiem – gan no uzņēmumiem,
gan nevalstiskajām organizācijām,
gan iedzīvotājiem.
Ziedojumus var veikt, pārskaitot
ziedojuma summu uz nodibinājuma
“Saldus medicīnas centra atbalsta
fonds” kontu:
nodibinājums “Saldus medicīnas
centra atbalsta fonds”
Reģistrācijas nr. 40008258946
Marta beigās – no 23. līdz 25. martam – Saldū notiks labdarības akcija
“Dzīvo vesels”, kuras iniciators ir
Dr. Kaspars Ūdris.

konsultētu to iemītniekus un iespēju
robežās viņiem palīdzētu. Akcijā
palīdzēt pieteicies arī uzņēmums SIA
“Veselības centrs 4”.

Plānots, ka akcijas laikā, lai
palīdzētu pēc iespējas vairāk pacien
tiem, traumatologi-ortopēdi Kas
pars Ūdris, Artūrs Strazds un Aldis
Šperliņš, ķirurgs Agnis Ļūļēns un fle
bologs Ints Ūdris bez atlīdzības sniegs
konsultācijas un veiks ķirurģiskas
manipulācijas, savukārt anestezologi,
medicīnas māsas, māsu palīgi un citi
medicīnas darbinieki ziedos savu
darbu, lai sagatavotu pacientus šīm
manipulācijām. Traumatologi kopā ar
podologiem (pēdu speciālistiem) un
“PRF” klīnikas (pretsāpju injekcijas)
speciālistiem apmeklēs arī pansionātus
Saldus un Brocēnu novados, lai

Akcijas “Dzīvo vesels” laikā plānots
palīdzēt pensionāriem, invalīdiem
un politiski represētām personām,
kurām ir plecu, ceļu un gūžu locītavu
problēmas (traumas, muskuļa cīpslu,
saišu plīsumi), kā arī vēnu problēmas.
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Konts: SEB banka
Konta Nr.:
LV04UNLA0050024609582
Ziedojuma mērķis:
akcija “Dzīvo vesels”

Lai akcija noritētu veiksmīgi, un
varētu palīdzēt pēc iespējas vairāk
cilvēkiem, darbam tiks sagatavotas
divas SIA “Saldus medicīnas centrs”
operāciju zāles.
Potenciālie pacienti akcijai aicināti
pieteikties marta sākumā – tad tiks
publicēts pieteikšanās tālrunis.

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

SOCIĀLĀ DIENESTA AKTUALITĀTES
Sociālajā
dzīvojamajā mājā
“Rūķīši” dzīve nav
vienmuļa

bija atbraukuši Druvas vidusskolas
4. klases skolēni ar vecākiem. Tad no
tiek kopīgas galda spēļu sacensības,
kas izvēršas par ļoti jauku pasākumu,
un cīņas par uzvarām tad ir sīvas.

Šogad 1. septembrī sociālā dzīvojamā
māja “Rūķīši” svinēs septiņu gadu
jubileju.

Sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši”
atrodas Namiķu ciematā, kur
sabiedriskās ēkas nav izvietotas.
“Rūķīšos” ir telpas, kurās iespējams
organizēt pasākumus arī apkārtējo
māju iedzīvotājiem. Tagad tiek rīkotas
izglītojošas nodarbības māmiņām,
kuras vada sociālā pedagoģe un
mūzikas terapeite.

Šobrīd iestādē dzīvo 20 iedzīvotāji
no Saldus novada. Sociālās dzīvo
jamās mājas iedzīvotāju dzīve ir ļoti
aktīva. Daļa no iemītniekiem trīs
reizes nedēļā apmeklē Saldus dienas
centru “Saulespuķe”, kas paredzēta
invalīdiem ar garīga rakstura
traucējumiem. Tur notiek dažādas
nodarbības, kas palīdz attīstīt prātu un
uzlabo fizisko labsajūtu.
Reizi nedēļā “Rūķīšu” iedzīvotājiem
notiek mūzikas terapijas nodarbības,
kad iespējams izkustēties un izdzie
dāties. Ārstnieciskā vingrošana uzlabo
labsajūtu. Aktīvi tiek apmeklēti
Lutriņu pagastā rīkotie kultūras
pasākumi un balles.
Vairākas reizes uz sociālo māju

No 2017. gada marta sociālajā
dzīvojamā mājā “Rūķīši” tiks atvērta
Latvijas Sarkanā Krusta atbalsta
saņemšanas vieta. Te būs iespējams
saņemt pārtikas un higiēnas piede
rumu pakas trūcīgām ģimenēm un
personām.

Vadakstes dienas
centra aktualitātes
Vadakstes dienas
dažādas aktivitātes.

centrā

notiek

Ļoti aktīvi dienas centru apmeklē
bērni. Februāra nodarbībās tika vei
doti sapņu ķērāji un bērni mācījās
adīt šalles. Dienas centru apmeklē arī
pieaugušie. Februārī viņi tikās griezto
sveču darbnīcā, kuru vadīja Ilma Kam
kovska no Zaņas. Kopīgi ir sagatavoti
skaisti konfekšu pušķi Valentīndienai.
21. februārī notika tikšanās ar Priedu
las – Vadakstes draudzes mācītāju
Valdi Vircavu.
Uz dienas centru reizi mēnesī brauc
p/a “ Sociālais dienests” psiholoģe
Kristīne Šķērstiņa, kura sniedz
klientiem individuālās konsultācijas.

Palīdzību būs iespējams saņemt
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
sociālās dzīvojamās mājas “Rūķīši”
telpās.

Arī turpmāk gaidām dienas centrā
apmeklētājus, kuri vēlas savu ikdienu
dažādot, iemācīties ko jaunu, varbūt
iemācīt arī kādam citam, ko pats
apguvis.

Gunta Āboliņa, sociālās dzīvojamās
mājas “Rūķīši” sociālā darbiniece●

Evita Andersone, sociālā darbiniece●

SPORTA AKTUALITĀTES
Līga Velvere labo Latvijas rekordu
800 metros telpās
15. februārī vidējo distanču skrējēja
Līga Velvere sacensībās Īrijā laboja
Latvijas rekordu 800 metru distancē
telpās.
27 gadus vecā Līga Velvere distanci
veica2.02,18 sekundēs, sev piederošo
Latvijas rekordu labojot par 0,90
sekundēm.
Velvere ar uzrādīto rezultātu
ieņēma otro vietu, uzvarētājai kanā
dietei Melisai Bišopai zaudējot 0,76
sekundes.
Pirmo reizi Velvere šajā distancē
Latvijas rekordu laboja pirms gada,
kad distanci veica divās minūtēs un

3,08 sekundēs, labojot tobrīd 31 gadu
vecu Maritas Ārentes rekordu.
Pirms mēneša sportiste arī laboja Lat
vijas rekordu telpās 600 m distancē.
Šajā mazāk populārajā disciplīnā
valsts labākais sasniegums bija
noturējies kopš 1972. gada un šobrīd
Velveres rezultāts ir devītais labākais
pasaulē šogad.
Sportiste marta sākumā piedalīsies
Eiropas čempionātā telpās, kurš
norsināsies Serbijas galvaspilsētā
Belgradā.
Sveicam Līgu Velveri ar jaunu
Latvijas rekordu!
Informācijas avots: LETA●

Vieglatlēte – Līga Velvere
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Domes sēdē pieņemti Rozentāla skrējiena
dalības maksas atvieglojumi un notiek regulāri treniņi
Organizators izraksta rēķinu. Vairāk informācijas pa
tālruni 29485523.
Skrējiena balvu fonds ir vairāk nekā 3000 eiro. Ikvienam
skrējiena dalībniekam būs iespēja savā īpašumā iegūt īpašā
dizainā veidotas piemiņas medaļas, kā vērtīgas balvas –
dāvanu kartes, atbalstītāju sagādātās balvas, bet pašiem
ātrākajiem un veiklākajiem būs iespēja cīnīties par naudas
balvām. Kopvērtējumā pirmās vietas ieguvējs gan sieviešu,
gan vīriešu konkurencē saņems 200 eiro naudas balvu,
2. vietas ieguvējs – 150 eiro, 3. vietas ieguvējam tiks 100
eiro.
Rozentāla skriešanas svētki 2016

Šogad Rozentāla skriešanas svētki notiks slavenā latviešu
vecmeistara Jaņa Rozentāla dzimšanas dienā – 18. martā.
2017. gada 24. februāra Saldus novada domes sēdes laikā
tika atbalstīts lēmumprojekts par atvieglojumiem dalības
maksai pasākumā “Rozentāla skriešanas svētki 2017”
biedrībām un klubiem, kuri vienkopus piesaka vairāk nekā
30 skrējiena dalībniekus.
Ja biedrība, organizācija, klubs centralizēti piesaka vairāk
nekā 30 skrējējus, noteikti atvieglojumi:
• 10 km skrējiens – 40% apmērā;
• 5 km skrējiens – 50% apmērā;
• 2 km skrējiens – 50% apmērā;
• 400 m un 800 m bērnu skrējiens – 50% apmērā.

Katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 20.00 Saldus
stadionā notiek gatavošanās Rozentāla skrējienam trenera
Jura Zilvera vadībā. Treniņa ilgums no 40 min. līdz 1 h.
Visas nodarbības notiek svaigā gaisā pa Saldus stadionu
un tuvāko apkārtni. Stundu pirms nodarbībām nav ietei
cams ieturēt maltīti, izņemot kādu augli, kā arī 30 min. pēc
treniņa iesakām neko daudz neēst.
Turklāt biedrības “Liesma” facebook.com lapā varēs skatīt
arī individuālo treniņa plānu, kuru pildot, iesācēji varēs
sagatavoties 5 km distances skrējienam.
Aktuālā informācija par skrējienu “Roznetāla skriešanas
svētki 2017” mājas lapā: skrien.saldus.lv.

Elga Grota, p/a “Saldus TIKS centrs”
sporta darba vadītāja●

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS
Moldovas
delegācija
viesojas
Kurzemē

2014.
gada
Moldovā
ir sadraudzības pilsēta
Florešti.

22. februārī Kurzemes
plānošanas reģiona attīs
tības padome uzņēma viesu
delegāciju no Gagauzijas
(Moldova) un Moldovas
vēstniecības Latvijā.

Tikšanās laikā abas
puses parakstīja draudzīgu
vienošanos par sadarbības
veicināšanu un iepazinās
ar uzņēmējdarbību reģionā
apmeklējot SIA “Kuldīgas
Tekstils” un Kuldīgas biz
nesa inkubatoru.

Šai tikšanās reizē Saldu
pārstāvēja Saldus novada
domes priekšsēdētājas viet
nieks Didzis Konuševskis.
Saldus novadam kopš

Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS centrs” tūrisma
un starptautisko attiecību
speciāliste ●
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Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padome uzņēma viesu
delegāciju no Gagauzijas (Moldova) un Moldovas vēstniecības Latvijā

TŪRISMA AKTUALITĀTES
Tūrisma uzņēmēji tiekas Kapelleru namā
Tūrisma uzņēmēji izteica atzinību par
ieguldīto darbu tūrisma norāžu zīmju
uzstādīšanas procesā un ar nepacietību
gaida pavasari, kad pirmās norāžu
zīmes tiks uzstādītas, atvieglojot
tūristu nokļūšanu līdz apskates objek
tiem.

Tūrisma speciāliste Marta Kauliņa iepazīstina tūrsima uzņēmējus ar aktualitātēm

Šī gada pirmā tūrisma uzņēmēju
tikšanās noritēja 22. februārī vienā
no Saldus pilsētas iecienītākajiem
tūrisma objektiem – Kapelleru namā.

uzturēšanu un brīvdienu mājas
“Bieriņi” saimnieces Daigu un Rutu
Jansones par atkārtoti saņemto vides
kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”.

Nama tūrisma konsultante Līga
Šaule viesus sagaidīja, pildot tēju
melnās keramikas traukos, ku
rus talantīgi meistari gatavo turpat
sētā esošajā podnīcā. Tikšanos Līga
Šaule iesāka ar stāstījumu par Ka
pelleru namu, tā vēsturi un nākotnes
plāniem, kā arī uzdeva interesantus
jautājumus par vēsturiskiem Saldus
namiem un priekšmetiem. Saldus ra
jona attīstības biedrības vadītāja San
dra Fridrihsone savukārt uzrunāja
uzņēmējus, lai sniegtu informāciju par
uzņēmējdarbības projektiem Leader
programmā.

Tūrisma uzņēmēji tika informēti
par svarīgāko pavadītajā gadā. Tika
stāstīts par jaunajiem tūrisma objek
tiem Saldus pilsētā, dalību tūrisma
izstādēs, starptautiskās tūrisma dienas
atzīmēšanu un Kurzemes Tūrisma
Asociācijas gada balvas “Lielais
Jēkabs” pasniegšanas ceremoniju.

Tikšanos turpināja Saldus no
vada pašvaldības aģentūras “Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” direktore Eva RozīteŅikitina, sveicot tūrisma uzņēmējus
ar veiksmīgi pavadīto 2016. gadu un
tikpat veiksmīgi uzsākto 2017. gadu,
īpaši godinot lauku sētas “Puteņi”
saimniekus Rasmu un Māri Baložus
ar saņemto kultūras zīmi “Latviskais
mantojums” par lauku sētas tradīciju

Atskatoties uz iepriekšējo gadu,
tūrisma speciāliste Marta Kauliņa bija
sagatavojusi statistikas prezentāciju
par iepriekšējo gadu, un informēja
par apmeklētāju skaitu un Latvi
jas un ārvalstu viesu skaitu Saldus
novada tūrisma objektos, Tūrisma
informācijas centrā un naktsmītnēs.
Tāpat par iepriekšējo gadu un nākošās
sezonas plāniem, kā arī lielākajiem
traucēkļiem darbībā informēja visi
sanākušie tūrisma uzņēmēji, atklājot
daudz interesanta un dodot padomus.
Saldus novada pašvaldības aģentūra
“Saldus
Tūrisma
informācijas,
kultūras un sporta centrs” saka
lielu paldies visiem aktīvajiem un
atsaucīgajiem tūrisma uzņēmējiem un
vēl veiksmīgu un tūristu bagātu jauno
tūrisma sezonu!
Dina Neimeta, p/a “Saldus TIKS
centrs” tūrisma un starptautisko
attiecību speciāliste●

Kopējais Saldus novada apmeklētāju skaits 2015. un 2016. gadā
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IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AKTUALITĀTES
Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēni piedalījās novada posma zinātniski pētniecisko darbu lasījumos
Šī gada 21. februārī veiksmīgi ir
noritējusi Saldus un Brocēnu novadu
vidusskolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konference, kuru organizēja
Saldus novada pašvaldības Izglītības
pārvalde.
Šogad uz konferenci tika iesniegti
49 zinātniski pētnieciskie darbi, tai
skaitā 16 darbi no Saldus vidus
skolas, 16 darbi no Saldus novada
pašvaldības Druvas vidusskolas, 15
darbi no Brocēnu vidusskolas un divi
darbi no Nīgrandes pagasta Kalnu vi
dusskolas. Skolēnu pētnieciskie darbi
tika izstrādāti un prezentēti dažādās
zinātņu
sekcijās:
kulturoloģija,
mākslas zinātne, latviešu literatūras
zinātne, pedagoģija, psiholoģija,
bioloģija, fizika, ķīmija, vides
zinātne, socioloģija, vēsture, eko
nomika, politoloģija, tieslietas un
inženierzinātnes.

Konferences dalībnieku atsauksmes
kopumā ir pozitīvas un jaunieši atzīst,
ka šāds pasākums ir vērtīgs un noderīgs
viņu turpmākajai izglītībai. Zinātniski
pētniecisko darbu Kurzemes reģiona
konference notiks šī gada 10. martā
Liepājā, Liepājas Universitātē. No
Saldus vidusskolas uz konferenci
brauks 9 skolēni – Līva Mankus, Krista
Zīmeca, Klinta Štrausa, Anna Danen
berga, Dāvis Līcis-Līcītis, Roberts
Šmits, Laura Fomičeva, Diāna Tīģere,
Rebeka Rolšteina, savukārt no Druvas
vidusskolas konferencē piedalīsies 12
skolēni – Kristīne Bērziņa, Elizabete
Sipko, Sīlinda Gercāne, Santa Rībena,
Elīna Jauniņa, Miks Možeiko, Annija
Beata Borisēviča, Endija Kārkliņa,
Alīna Vdovina, Agnis Saulītis, Līga
Dambe, Laura Freimane.
Darbu lasījumi sniedz iespēju
jauniešiem uzstāties publiski, dalīties

ar savām idejām, padziļināt sa
vas zināšanas par dažādām izpētes
metodēm un pielietot tās, risinot
svarīgus ikdienas un sabiedrībā
aktuālus
jautājumus.
Zinātniski
pētnieciskā darbība veicina vispārējās
izglītības
iestāžu
izglītojamo
individuālo kompetenču un talantu
attīstību. Uzteicama ir jauniešu vēlme
iesaistīties pētnieciskajā darbībā
un apņēmība sasniegt izvirzītos
mērķus. Paldies skolotājiem par darbu
vadīšanu un dalību komisijās!
Ar Latvijas 41. izglītojamo
zinātnisko
konferenci
saistītie
pasākumi noritēs Rīgā 21., 22. un
23. aprīlī.

Eva Einmane, Saldus novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes
projektu vadītāja●

Projekts “Maini, radi, attīsties!”
savas prasmes! Vairāk par
projektu uzzini: jaunatne.
gov.lv”.
Veiksmīgi rit jauniešiem
paredzētais projekts “PROTI un DARI!”, ko īsteno
Saldus novada pašvaldība
sadarbībā ar Jaunatnes
starptautisko programmu
aģentūru.
Līdz 2018. gada decem
brim projekta īstenotāji
Saldū cer sniegt atbal
stu vismaz 60 novada
jauniešiem.
Projektam ir pievie
nojušies atbalsta sniedzēji
tādās jomās kā karjera,
psihosociālās konsultācijas,
psiholoģija, speciālā izglī
tība, dzīvesprasmes, komu
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nikācija un uzņēmējdarbība,
sports un veselīgs dzīves
veids, bērnu aprūpe un
kopšana u.c. aktivitātes,
kas var tikt iekļautas katra
mērķa grupas jaunieša
individuālo
pasākumu
programmas
īstenošanā,
balstoties uz katra jaunieša
vajadzībām.
Jauniešiem
projekta ietvaros ir iespēja
piedalīties
arī
dažāda
veida kursos, mācību un
darba procesa “ēnošanas”
aktivitātēs.

Projekta mērķis ir sniegt
atbalstu jauniešiem (vecumā
no 15 līdz 29 gadiem ieskai
tot, jauniešus, kas nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu un
nav reģistrēti NVA kā bez
darbnieki) jaunu prasmju
attīstīšanā un veicināt viņu
iesaistīšanos darba tirgū,
izglītībā, aroda apguvē pie
amatu meistara. Projektam
Saldū var pieteikties, aiz
pildot pieteikuma anketu
vai pie Kristīnes Lieldau
dzietes (26377580, kristine.
lieldaudziete@saldus.lv ).

Ja esi jaunietis, kurš
nestrādā,
nemācas
un
neapgūst arodu, nepalaid
garām savu iespēju uzlabot

Projektu koordinē Sal
dus novada pašvaldības
Izglītības pārvalde. Pro
jekta stratēģiskie partneri ir

Saldus novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais die
nests” un “Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un
sporta centrs”, Saldus Bērnu
un jaunatnes centrs, Saldus
tehnikums. Projekts tiek
īstenots ar Eiropas Sociālā
fonda atbalstu.

Eva Einmane, S aldus
novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes
projektu vadītāja●

JUBILĀRI MARTĀ
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PAGASTU AKTUALITĀTES
Kursīšu pagastā

soniskai lietošanai, gan bibliotēkas
7. februārī bibliotēkā notika vajadzībām. Grāmatas tirgoja I/U
pasākums “Ceļojumu piezīmes – “Virja AK”. Paldies par sadarbību
Sicīlija”, kura laikā ezerniece vairāku gadu garumā!
Ināra Riežniece dalījās iespaidos,
Lutriņu pagastā
fotogrāfijās, stāstos un interesan
tos atgadījumos no ceļojuma uz
Katru gadu janvāra beigās vai
šo Itālijas salu. Stāstījums bija in februāra sākumā Lutriņu pagasta
teresants, aizrautīgs un iespaidiem amatierteātris “Atvars” organizē
bagāts.
pasākumu. Šogad 4. februārī
14. februārī Kursīšu pamatskolā amatierteātris “Atvars” aicināja
viesojās pusaudžu literatūras rakst ciemos dažādu iestāžu darbiniekus
niece un tulkotāja Laura Dreiže. no Lutriņu pagasta. Visi dzīvojam
Uz šo pasākumu tika aicināti tepat līdzās un ikdienas steigā nav
6.-9. klases skolēni. Rakstniece laika satikties, lai kopā pavadītu
pārsvarā raksta zinātnisko fantas laiku. Ne velti pasākuma nosau
tiku un fantāziju stilā. Pasākuma kums bija “Kaimiņu būšana”.
laikā autore pastāstīja par saviem Pasākumā izvēlētā tēma – viss
pirmajiem soļiem literatūrā un par par un ap teātri. V. Šekspīrs ir
to, kā tapa katra no uzrakstītajām teicis: “Ir milzu teātris šī pa
grāmatām. Dalījās pieredzē par saule un visi ļaudis tanī aktieri”,
rakstīšanu, ideju atrašanu un tādēļ dalībniekiem nācās iejusties
grāmatu tapšanu. Tikšanās ar dažādās lomās, dziedāt, dejot
rakstnieci tika organizēta Kursīšu un dzejot. Teātra vadītāja Maira
bibliotēkas-informācijas
centra Vimba bija patīkami pārsteigta par
izstrādātā
projekta
“Portrets atsaucību, atraktivitāti un izdomu.
tuvplānā (4)” ietvaros ar Valsts
Pasākumā
savus
talantus
Kultūrkapitāla fonda finansiālo atklāja PII “Kāpēcītis” darbinieku
atbalstu.
kolektīvs. Lutriņu skolas komanda,
16. februārī bibliotēkā viesojās līdzjutēju atbalstīta, paspēja veiks
J. Rozentāla Saldus vēstures un mīgi izpildīt dažādus uzdevumus un
mākslas muzeja vēsturniece Ilze nosvinēt skolas dzimšanas dienu.
Haruna, lai lekcijā-stāstījumā Radoši, ar savu “odziņu”, komandā
iepazīstinātu ar vienu no Saldus darbojās pansionāta “Ābeles”
pilsētas ielām – Striķu ielu. kolektīvs. Jautrību un možu omu
Stāstījumā bija interesanti noti sagādāja SIA “Lutriņi” pārstāvji.
kumi, vēstures fakti par ēkām, Sociālās mājas “Rūķīši” dalībnieki
cilvēkiem un Striķu ielas un bija lieliski aktieri un dzejnieki.
O. Kalpaka laukuma veidošanos. Pagasta pārvaldes komanda ar raito
Vēsturiskās fotogrāfijās varēja dejas soli iekustināja pat skatītājus.
salīdzināt, kāda iela izskatījās senāk Patiesi visus iepriecināja enerģiskās
un kādu to redzam mūsdienās. senioru klubiņa “Cerība” dāmas,
Tie, kuri atnāca, uzzināja jaunus kuras ne par mata tiesu neatpalika
faktus un saturīgi pavadīja laiku no jaunajiem.
interesantā sarunā.
Vakara noslēgumā visi vienojās
17. februārī Kursīšu bibliotēka kopīgā dziesmā, nobaudīja Lutriņu
pagasta iedzīvotājus un kaimiņu pagasta pārvaldes dāvināto kliņģeri
bibliotēkas aicināja uz šī gada un mūzikas pavadībā priecājās par
pirmo grāmatu andeli, kuras laikā pozitīvajām emocijām.
varēja iegādāties grāmatas gan per
Literāte no Brocēnu novada
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Ināra Šteinberga Lutriņos vieso
jusies vairakkārt kā dzejniece.
Viņas grāmatu pūrs ir gana plašs
– dzejoļi, lugas, foto, pasakas. Bet
šoreiz,
15. februārī, sarunas
ar publiku par vēstures pētīšanu,
vētīšanu un izdoto grāmatu “To
reiz”. Grāmata interesanta ar to,
ka savāktie un publicētie materiāli
stāsta par kaimiņiem – Gaiķu pa
gastu. Gaiķi robežojas ar Lutriņiem,
tāpēc daudzi fakti un novadnieki ir
zināmi un kopīgi. Klātesošie varēja
papildināt ar savām atmiņām.
Protams, neiztika arī bez stāstītiem
kurioziem, rakstot grāmatas.
Februārī bibliotēkā atklāja
gleznotāja Artura Zavicka (1923.2016.) piemiņas izstādi “Tas ir
mans laiks”. Mākslinieka dzīves
laikā Lutriņu iedzīvotāji viņa glez
nas iepazinuši jau vairākās izstādēs.
Šoreiz apskatāmas tādas gleznas,
kuras Lutriņos ir pirmo reizi. In
teresantas, jo gleznās daudzas
atpazīstamas vietas mūsu nova
dos – Gaiķu baznīca, J. Rozentāla
dzimtā māja “Bebri”, Lielā iela
Saldū, Pakuļu HES.

Zaņas pagastā
4. februārī Nīgrandē notika flor
bola sacensības, kurās Zaņas ko
manda izcīnīja 1. vietu.
11. februārī Zaņas sporta angārā
norisinājās starppagastu spor
ta spēļu “Dienvidi” sacensības
svaru bumbu celšanā. Komandu
vērtējumā uzvarēja Zaņas svaru
bumbu cēlāji. Individuāli savās
svara kategorijās 1. vietas izcīnīja
zaņenieki: Salvis Jēkabsons, Māris
Mažrims, Kristaps Peterlevics. 2.
vietu ieguva Rimants Baumanis. 3.
vietas izcīnīja Māris Everss, Dins
Lankovskis un Dāvis Grīns.
12. februārī Zaņas sporta angārā
norisinājās Saldus novada kausa
izcīņa novusā vīriem. 32 vīru
konkurencē 1. vietu izcīnīja Ojārs

SALDUS NOVADA VĒSTIS

2017. gada MARTS

Pūne no Ezeres, 2. vietā – Jānis Saldus virves vilkšanas komandas.
Krūzbergs, bet 3. vietā – Aigars Saldus virves vilkšanas komandās
Aleksandrovs.
virvi velk arī zaņenieki – Kristaps
12. februārī Embūtē norisinājās Peterlevics, Māris Mažrims, Kri
“EVE ziemas kauss 2017” staps Mažrims, Māris Everss un
3. posms, kurās FWD/R klasē Mairita Gedominska.
1.vieta M. Circenim, 2. vieta – S.
Vereteļņikam, 5. vieta – I. Līcim.
FWD klasē 5. vieta – M. Circenim,
7. vieta – S. Vereteļņikam, 8. vie
ta – I. Līcim.

18. februārī Ezerē norisinājās
starppagastu sporta spēļu “Dien
vidi” sacensības novusā vīriem,
kurās Zaņas vīri kopvērtējumā
izcīnīja 2. vietu. Individuālā
vērtējumā, 79 vīru konkurencē,
Egilam Ernšteinam 2. vieta.
18. februārī Saldū norisinājās
Latvijas čempionāts telpās virves
vilkšanā, kurās ļoti sekmīgi
dažādās svara kategorijās startēja

sveču
pārpalikumi,
kausēts
parafīns un veidotas visdažādākās
sveces. Bija iespēja izveidot
sveces pēc sava horoskopa, pēc
dvēseles stāvokļa, ar smaržām
pēc savas gaumes. Interesanti bija
19. februārī Ezerē notika maģiskie zīmējumi – ar baltu sveci
sacensības novusā dāmām, kurās apzīmēta balta lapa, kuru pārklāja
zaņenieces kopvērtējumā izcīnīja ar ūdenskrāsām.
11. februārī ansamblis “Druve”
3. vietu. Individuālā vērtējumā,
Mārupes
kultūras
62 dāmu konkurencē, Ilonai viesojās
namā. Paldies Irai Dūdumai par
Radvilāvičai 3. vieta.
Starppagastu sporta spēļu “Dien viesmīlīgo uzņemšanu. Kolektīvs
vidi – 2016/2017” kopvērtējumā mājās devās ar labu omu un jauniem
Zaņas pagasta sportisti (8 pagastu iespaidiem, kurus ieguva koncertā
“Lai silta, silta sirds”. Prieks par
konkurencē) izcīnīja 1. vietu.
jauniegūtajiem draugiem, par jau
ko sadziedāšanos un sirdssiltumu,
Zvārdes pagastā
kas vijās caur dziesmām.
4. februārī Striķu kultūras namā
Informāciju sagatavoja pagastu
bija iespēja piedalīties Sveču die
kultūras darbu vadītāji, sporta
nas pasākumā. Tika gatavotas
darba vadītāji, bibliotekāri un
formiņas, sagatavoti smalcināti
dienas centru darbinieki●

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
11.03. plkst. 19.00

Jauktā kora “Saldava” 45 gadu jubilejas
koncerts. Ieeja bez maksas.

15.03. plkst. 19.00 Saldus novada koru kopmēģinājums.
18.03. plkst. 19.00 Pasākums “Sporta zvaigzne 2016”.
Saldus novada Uzņēmēju gada balvas
8.04. plkst. 18.00
pasniegšana.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Izrāde bērniem “Toms pret superpelēm”.
Ieejas maksa 3.00 eiro. Biļetes iespējams
15.03. plkst. 18.00 iegādāties Saldus TIKS centra kasē,
Striķu ielā 3, kā arī 40 min. pirms
pasākuma tā norises vietā.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Lielajā ielā 3b, Saldus BJC
Saldus apriņķa koru skate. Plkst. 12.00
26.03.
sieviešu un senioru kori, plkst. 17.00
jauktie un vīru kori.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Kuldīgas ielā 3, sporta zālē
Deju
kolektīvu
kopmēģinājums
22.03.
/J.Purviņš/.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Brocēnu kultūras un izglītības centrā
TDA “Kursa” un draugu kolektīvu kon
11.03. plkst. 17.00 certs. Rīko Saldus TIKS centrs sadarbībā
ar Brocēnu KIC. Ieeja bez maksas.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Druvas kultūras namā
1.04.

Saldus novada Teātra svētki

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus pilsētā
18.03. plkst. 9.00

Rozentāla skriešanas svētki.

P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā
Izstāde “Ražots Saldus novadā”.
Dalībniekiem un interesentiem lūgums
8.04. plkst. 9.00 pieteikties līdz 24. martam, aizpildot
pieteikuma anketu, kas atrodas Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv.
SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKAS LIELAJĀ
ZĀLĒ, Avotu ielā 12
Muzikāls
humoršovs
“Apsveicam,
Sieviešu diena!”. Biļetes “Biļešu
8.03. plkst. 19.00 paradīze” kasēs (Saldū, Saldus TIKS
centra kasē, Striķu ielā 3) un www.bile
suparadize.lv. Biļešu cena 12 eiro.
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PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Skrundas kultūras namā
11.03. plkst. 12.00

Saldus, Skrundas un Brocēnu novada
vokālo ansambļu skate. Ieeja bez maksas.

J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
Dabas aizsardzības pārvaldes veidota
ceļojošā izstāde “Ķemeru Nacionālā par
ka bagātības”.
Lekcija “Saldus ielu stāsti” Lielā iela, 2.
15.03. plkst. 18.00 daļa. Muzeja speciālistes Ilzes Harunas
stāstījums.
Māksliniekam Janim Rozentālam 151!
Mākslas zinātnieces Irēnas Bužinskas
18.03. plkst. 13.00
lekcija “Jaņa Rozentāla 1916. gada
izstādes Pēterburgā un Maskavā”.
Izglītojošās
nodarbības
muzejā
skatāmajās izstādēs. Īpašas darba
Visu mēnesi
lapas izstādē “Ķemeru Nacionālā par
ka bagātības”, pieteikšanās pa tālruni
29357343.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
Piemiņas izstāde māksliniekam Arturam
7.02. – 31.03.
Zavickim “Tas ir mans laiks”.
Anitas un Māra Bērziņu ezīšu
1.03. – 31.03.
privātkolekcijas izstāde.
1.03. – 31.03.
Madaras Hartmanes gleznu izstāde.
TDM, Latvijas Amatniecības kame
ras meistares Melitas Mednes darbu
3.03. – 15.03.
izstāde “Etnogrāfiskie raksti senāk un
mūsdienās”.
Jauno grāmatu apskats – izsniegšana Sal
8.03. plkst. 10.30
dus invalīdu biedrībā.
Guntas Krauleres radošā pēcpusdiena.
Arvis Degums, Gunta Kraulere “Tev
11.03. plkst. 14.00
līdzās vienmēr kāds būs” sarakstes dzejā
atklāšana.
ESIP konkurss “iESkaties”. Dalība:
15.03.-16.03.
bibliotēka un bibliotēkas mājas lapas
http://biblioteka.saldus.lv sadaļā ESIP.
Literārs pasākums “Mierinājums Ādama
17.03. plkst. 14.00 kokam”. Tikšanās ar rakstnieci Ingu
Žoludi.
3.03. – 9.04.

Lekcija “Saldus ebreju kopiena līdz
18.03. plkst. 13.00
1940. gadam”.
Cikls “Iepazīstam novada ļaudis!”
30.03. plkst. 14.00 tikšanās ar TDM, Latvijas Amatniecības
kameras meistari Melitu Medni.
KAPELLERU NAMĀ, Striķu ielā 7
Visu mēnesi
Guntas Krauleres gleznu izstāde.
Nodarbība skolēnu grupām “Saldus
Visu mēnesi
miesta stāsts”. Pieteikšanās pa tālruni
29443117.
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Zinātniskais teātris. Biļetes cena 4,00
eiro. Biļetes iespējams iegādāties p/a
15.03. plkst. 13.00 “Saldus TIKS centrs” kasē (Striķu ielā 3),
kā arī stundu pirms pasākuma tā norises
vietā. Rīko p/a “Saldus TIKS centrs”.
Pasākums “Lieldiena vaicāja, kur kārt
šūpuli?”. Dziesmas, rituāli, izdarības un
praktiski padomi Lielajā dienā tradīciju
17.03. plkst. 18.00
kopēju, Latvijas radio žurnālistu Ivetas
un Vidvuda Medeņu acīm. Rīko p/a “Sal
dus TIKS centrs”. Ieeja bez maksas.
Kino bērniem “Polārlācis Norms”. Fil
mas garums 86 minūtes.
Biļetes cena 2,00 eiro. Biļetes iespējams
19.03. plkst. 12.00 iegādāties p/a “Saldus TIKS centrs” kasē
(Striķu ielā 3), kā arī stundu pirms kino
seansa tā norises vietā. Rīko p/a “Saldus
TIKS centrs”.
31.03. plkst. 19.00

Akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros
danču vakars kopā ar kapelu “Strops”.

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRĀ,
Lielajā ielā 3b
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
14.03. – 23.03.
konkurss – izstāde “Latvijas novadu toņi
un pustoņi” Saldus novadā.
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.
Volejbols 2001.(00.)-2002.g.dz. fināl
10.03. plkst. 9.00 sacensības (8.-9.kl.gr.), Saldus sporta
kompleksā.
11.03. plkst. 10.00

Atklātā kausa izcīņa volejbolā sievietēm
Nīgrandē.

18.03. plkst. 10.00

Rozentāla skriešanas svētki no Saldus
sporta kompleksa.

Pasākums “Sporta zvaigzne 2016”.
18.03. plkst. 19.00 Saldus Mūzikas un Mākslas skolu
akustiskajā koncertzāle.
Volejbols 2001.(00.)-2002.g.dz. fināl
24.03. plkst. 09.00 sacensības (8.-9.kl.gr.). Saldus sporta
kompleksā.
25.03. plkst. 10.00

Sporta spēļu “Ziemeļi”
florbolā. Fināls Šķēdē.

sacensības

Minifutbols 2005.-2007.g.dz. zonu sa
31.03. plkst. 10.00 censības (3.-5. kl.gr.). Saldus vidusskola
un citas sporta zāles.

PASĀKUMU KALENDĀRS MARTAM
EZERES PAGASTĀ
9.03. plkst. 15.30

Kino filma bērniem –“Vilks aitas ādā”.
Ieejas maksa: 1 eiro. Ezeres kultūras
namā.

9.03. plkst. 17.30

Kino filma pieaugušajiem “Svingeri”.
Ieejas maksa: 3 eiro. Ezeres kultūras
namā.

25.03. plkst. 11.00

Visu mēnesi

Visu mēnesi

Visu mēnesi

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis pie Ezeres kultūras nama.
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un
mākslas
muzeja
veidota
izstāde
“Uzņēmējdarbība Saldū” Ezeres pagasta
bibliotēkā.
Saldus pilsētas bibliotēkas veidota
izstāde “Saldus tirgus” Ezeres pagasta
bibliotēkā.
Rokdarbu izstāde “Lasītāju vaļasprieki” –
ezernieces Rudītes Zēpoldes simegrāfijas
tehnikā izšūtas kartiņas. Ezeres pagasta
bibliotēkā.
KURSĪŠU PAGASTĀ
Kursīšnieka Mārtiņa Lagzdona kolek
cijas izstāde “Par piemiņu no izrādes” –
dažādu teātra programmu kolekcija
Kursīšu bibliotēkā.

Līdz 31.03.

Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā
“Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū”
21.03. plkst. 18.00 Kursīšu bibliotēkā. J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja speciālistes
Ilzes Harunas lekcija-stāstījums.
Druvas amatierteātra izrāde – Jānis
26.03. plkst. 15.00 Akurāters “Vecie un jaunie” Kursīšu
Jaunajā zālē. Ieeja – ziedojums 1.00 eiro.
LUTRIŅU PAGASTĀ
Artura Zavicka piemiņas gleznu izstāde
“Tas ir mans laiks” Lutriņu pagasta
bibliotēkā.

Līdz 10.03.

JAUNAUCES PAGASTĀ
Kursīšu amatierteātra “Kodols” izrāde
“Raganas priede” Jaunauces tautas namā.
10.03. plkst. 19.00
Ieejas maksa: 1.00 eiro pieaugušajiem,
0.50 eiro bērniem.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Sieviešu dienai veltīta balle. Spēlēs gru
11.03. plkst. 22.00 pa “EJA”. Jaunlutriņu tautas namā. Ieeja
3 eiro.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
25.03. plkst. 12.00 diena. Piemiņas brīdis pie pieminekļa
Jaunlutriņos.
NĪGRANDES PAGASTĀ
10.03. plkst. 13.00

Senioru saiets “Mēs tikāmies martā”
Kalnu kultūras nama diskozālē.

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
sadarbībā ar Kalnu kultūras namu piedāvā
Māras Zālītes teātra dziesmas koncertā
“Sapnis un mīlestība”.
Koncertuzvedumā satiksies visdažādāko
izrāžu varoņi, kuru lomās caur dziesmām
iejutīsies Andris Ērglis, Normunds
Rutulis, Antra Stafecka, Dainis Skutelis,
Anmary, Oranžā kora meiteņu trio (Olga
Stupiņa, Anita Levša, Inta Gudovska) un
12.03. plkst. 15.00
instrumentālā grupa Jāņa Strazda vadībā.
Biļetes cena 8, 10, 12 un 15 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu
paradīzes kasēs (Saldus TIKS centra
kasē, Striķu ielā 3), www.bilesuparadize.
lv, kā arī Kalnu kultūras namā.
Tiks nodrošināts bezmaksas autobuss
no Saldus, rezervējot vietu biļetes
iegādes laikā. Sīkāka informācija pa tālr.
26848301.
NOVADNIEKU PAGASTĀ
Ziedu nolikšana komunistiskā genocīda
25.03. plkst. 16.00 upuru piemiņai pie Novadnieku pagasta
ēkas “Mežvidi”.
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un
Visu mēnesi
mākslas muzeja muzeja izstāde “Hercogs
Jēkabs” bibliotēkā.
RUBAS PAGASTĀ
Vara Vētras koncerts “Sieviete ir skais
10.03. plkst. 19.00
ta...” Rubas tautas namā. Ieeja: 5 eiro.
Pensionāru pavasara balle Rubas tautas
18.03. plkst. 13.00
namā.
SALDUS PAGASTĀ
Pasākums “Sieviete – skaistākā starp
8.03. plkst. 14.00 puķēm”
uzstāsies
Saldus
pūtēju
ansamblis. Druvas dienas centrā.
9.03. plkst. 18.00

Pirmsskolas tautisko deju koletīvu
sadancošanās koncerts “Pavasaris klāt!”
Druvas kultūras namā. Ieeja pasākumā:
bezmaksas.

Kino filma pieaugušajiem “Svingeri”
Druvas kultūras namā. Ieeja: 3 eiro.
ŠĶĒDES PAGASTĀ
Komunistiskā genocīda upuru atceres
24.03. plkst. 14.00
brīdis piemiņas vietā Šķēdē.
ZAŅAS PAGASTĀ
Skolēnu brīvlaikā “Eksperimentu nedēļa
13.03.-17.03.
bibliotēkā”. Nodarbības notiek no plkst.
13.00 līdz 16.00.
ZVĀRDES PAGASTĀ
Atpūtas vakars “Veltījums dāmām”. Pēc
11.03. plkst. 21.00 pasākuma ballē spēlēs Edgars Ziņģe.
Striķu kultūras namā.
Gadskārtu svinēšana. Lielā diena Zvārdes
18.03.
pagasta “Puteņos”.

19.03. plkst. 17.00
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Saldū notika vokālā konkursa “Ghetto Faktors” atlase
santam 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.
Konkursu “Ghetto Faktors” rīko
“Ghetto Games” sadarbībā ar mūzikas
klubu “FIRST Dacha”, un Saldus atla
si atbalstīja Saldus novada pašvaldība.
Saldū notika šī konkursa septītā
atlase. Konkursa “Ghetto Faktors”
lielais fināls notiks 21. aprīlī Rīgā un
Žūrija un Saldus jaunieši, kuri dosies uz nākamo kārtu konkursā “Ghetto Faktors”
uzvarētājam būs iespēja ierakstīt savu
25. februārī Saldus Mūzikas apmeklēja mākslinieki no dažādām dziesmu profesionālā skaņu studijā,
un Mākslas skolu akustiskajā Latvijas pilsētām un vietām – no sadarbojoties ar “Ghetto TV” uzfilmēt
koncertzālē notika vokālā konkursa Rīgas, Kuldīgas, Ezeres, Aizputes, šai dziesmai videoklipu, kā arī uzstāties
“Ghetto Faktors” atlase, kurā Kalniem, Aizkraukles, Salacgrīvas un “Ghetto Games” lielākajos sezonas
pasākumos visā Latvijā 200 000
Jelgavas.
piedalījās 21 dalībnieks.
cilvēku lielai auditorijai. Savu dalību
Uz konkursa otro kārtu Rīgā dosies: žūrijā un regulārās meistarklasēs
Konkursa devīze ir “Seko savam
Elīza Apriķe, Edīte Štrausa, Elīna apstiprinājuši Latvijā plaši zināmi un
sapnim!”. Konkursa atlasē Saldus
Labanauska, Santa Lāme, Annemarija atzīti mūziķi un mūzikas industrijas
jaunieši pierādīja savu talantu un dros
Moiseja, Deivija Vitka, Undīne Rolava vidē strādājoši speciālisti.
mi, izpildot dažādas sarežģītas dzies
un Klāvs Ozols.
mas. Šī atlase atšķīrās no pārējām
“Ghetto Faktors” konkursa mērķi
ar spēcīgu konkurenci, jo daudzi
Zane Šteina, p/a “Saldus TIKS
dalībnieki regulāri piedalās valsts ir dot iedrošinājumu talanta atrašanai
centrs” sabiedrisko attiecību
mēroga konkursos. Saldus atlasi un attīstībai, sniegt iespēju konkur
speciāliste ●

Konkursa “Ghetto Faktors” dalībnieks Toms Samsons

Konkursa “Ghetto Faktors” dalībniece Annija Strikmane

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 77, 2017. gada 3. MARTS 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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