2013. gada SEPTEMBRIS

AKTUALITĀTES
Aktualitātes izglītības jomā jaunajā mācību gadā
29. augustā Saldus 1. vidusskolā notika 5. Saldus novada pedagogu un
vecāku augusta konference, kurā runāja par aktuālajiem jautājumiem jaunajam mācību gadam, sumināja Cieceres internātpamatskolas, Zirņu pamatskolas un Jaunlutriņu pamatskolas direktores un skolotājas, kuras šogad
sāks strādāt skolās. Par aktualitātēm Saldū izglītības jomā sīkāk stāsta stāsta
Izglītības pārvaldes vadītāja Saulcerīte Levica.
Kas šogad jauns izglītības jomā Saldū?
Šogad mācības turpināsies 18 vispārizglītojošajās izglītības iestādēs,
10 pirmsskolās. Izglītojamie savas spējas varēs pilnveidot un attīstīt divos
bērnu un jauniešu centros, Saldus sporta skolā, Saldus mūzikas un mākslas
skolās, Nīgrandes mūzikas skolā. Izglītību pēc 9. klases var turpināt Saldus
profesionālajā vidusskolā.
Šo mācību gadu uzsākot, nav slēgta vai reorganizēta neviena izglītības
iestāde.
Ar informāciju par iepriekšējā mācību gada statistiku var iepazīties Saldus mājas lapā, sadaļā “Izglītība”.
Mūsu mērķis šogad ir paaugstināt izglītības procesa efektivitāti un ilgtSaldus novada 5. pedagogu un vecāku augusta konferencē
spējību, veicinot atbalstošas vides attīstību skolā, ģimenē un sabiedrībā.
Kā uzdevumus izvirzam nodrošināt katra bērna attīstības un izaugsmes iespējas atbilstoši viņa zināšanu un prasmju līmenim, sadarbojoties
pedagogiem un vecākiem, sekmēt skolēnu talantu un spēju attīstību, paaugstinot teorētiskās, pētnieciskās un praktiskās zināšanas, turpināt atbalsta
sniegšanu karjeras izglītībā, motivējot skolēnus domāt par nākotnes iespējām, veidot atbalstošu un veselīgu izglītojošo vidi, analizējot plānošanas
un inovāciju darbu skolā, attīstīt skolotāju savstarpējā atbalsta sistēmu profesionālās kompetences pilnveidošanai.
Galvenais akcents - kā mēs, pieaugušie, spējam ietekmēt pozitīvu bērna personības izaugsmi. Ko mēs ikkatrs varam darīt, lai bērni augtu atbalstošā, drošā, veselīgā vidē. Kādi ir mūsu ikviena (bērna, vecāku, izglītošanā un audzināšanā iesaistīto) pienākumi, tiesības un atbildība.
Cik pirmklasnieki uzsāks mācības pirmajā klasē mūsu novadā?
Skolu uzsāks 278 pirmklasnieki.
Kā mainījies skolēnu skaits novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu?
Skolēnu skaits samazinājies aptuveni par 160 skolēniem, tas ir, šajā mācību gadā mācīsies 2908 skolēni.
Ko Jūs novēlētu jaunajā mācību gadā?
Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir cipars, burts un nots. Jeb zināt, domāt, sapņot. Tā teicis Viktors Igo. Lai mums
visiem kopīgi tas izdodas!
Informāciju sagatavoja p/a “Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

DOMES SĒDE
Saldus novada domes 2013. gada 22. augusta sēdē pieņemti šādi
lēmumi:
1.
Nodot patapinājumā un pārvaldīšanā uz 10 gadiem Saldus
novada pašvaldības iestādei „Saldus kultūras centrs” , Saldus novada
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Brīvības ielā 16 un uz tā atrodošās ēkas – kultūras namu un garāžu, likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas
veikšanai un projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, paaugstinot Kultūras nama koncertzāles korpusa energoefektivitāti” īstenošanai.
2.
Atbalstīt Saldus Profesionālās vidusskolas lēmumu uzsākt
procesu profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai.

3.
Saldus novada pašvaldībai piešķirt finanšu līdzekļus SIA „Saldus alternatīvā pirmsskola” 2013./2014.mācību gadā paredzēto Valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par obligāto pirmskolas
bērnu apmācību no piecu gadu vecuma proporcionāli SIA „Saldus alternatīvā pirmsskola” audzēkņu skaitam.
4.
Iecelt Vadakstes pagasta pārvaldes vadītājas amatā Evu Rozīti – Ņikitinu, kura savus amata pienākumus sāka pildīt no 30. augusta.
5.
Iecelt Pampāļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Jāni Jurciku
kurš savus amata pienākumus sāka pildīt no 2. septembra.
6.
Konceptuāli atbalstīt Marijas Montessori pedagoģijas pamatprincipu ieviešanu Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskolā.
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7.
Deleģēt SIA „Mērniecības Datu Centrs” pastarpinātās pārvaldes uzdevumu - uzturēt Saldus novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi uz vienu gadu.
8.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 24 „Par licencēto makšķerēšanu Zaņas dzirnavu ūdenskrātuvē”.
9.
Izsniegt SIA „Jaunie meži” bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Kokmuiža” nekustamajā īpašumā „Bramanīši”, Zvārdes pagastā, Saldus novadā.
10. Izsniegt privātpersonai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Mazsvikļi” Saldus
novada Ezeres pagastā.
11.
Noteikt, ka līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas – pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu pienākums ir pārvaldīt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas katra pagasta teritorijā. Uzdot Saldus
novada pašvaldības pagastu pārvaldēm līdz 2013. gada 30. decembrim
atbilstoši normatīvajiem aktiem noorganizēt daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem. Daudzdzīvokļu
mājas dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums sešu mēnešu laikā no kopsapulču noorganizēšanas brīža pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšanas formu un pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības.
12. Apstiprināt „Nolikumu par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
13. Izdarīt precizējumus Saldus novada domes 2013. gada 25. aprīļa saistošos noteikumos Nr. 13 „Par Saldus pilsētas ielu uzturēšanas un
lietošanas kārtība”.
14. Nodot atsavināšanai publiskā izsolē Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līkā iela 11B, Saldus, Saldus novads,
951 kvm platībā, rīkojot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
15. Iznomāt biedrībai „Novadnieku attīstībai” nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, sastāvā esošās Administratīvās ēkas zāli, slēdzot Nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
16. Uzsākt SIA „Saldus komunālserviss” , SIA „Saldus siltums”
un SIA „Saldus namu pārvalde” reorganizāciju sašķelšanas ceļā, SIA
„Saldus komunālserviss” nododot visu savu mantu SIA „Saldus siltums” un SIA „Saldus namu pārvalde”.
17. Atcelt no SIA „Saldus zobārstniecība”, valdes locekles - valdes priekšsēdētājas amata Vitu Šķeltiņu ar 2013. gada 27. augustu. Iecelt
par SIA „Saldus zobārstniecība” valdes locekli - valdes priekšsēdētāju
Ingemaru Harmsenu no 2013. gada 27. augusta.
18. Atstāt spēkā esošā redakcijā 2013. gada 11. jūlija saistošo noteikumu Nr. 22 „Saldus novada pašvaldības nolikums” un noraidīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma par Saldus novada domes 2013. gada 11. jūlijā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 22 „Par Saldus novada pašvaldības nolikums” 1. punktu.
19. Saldus novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amatu turpmāk saukt par Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieku darbam ar kapitālsabiedrībām.
20. Grozīt 2013. gada 27. jūnija domes ārkārtas sēdes lēmumu
„Par Saldus novada domes komisiju/padomju izveidošanu, komisiju/
padomju skaitliskā sastāva apstiprināšanu 1.15. apakšpunktu un izteikt
to šādā redakcijā: „1.15. pedagoģiski medicīnisko komisiju 13 locekļu
sastāvā”.
21. Apstiprināt pedagoģiski medicīniskās komisiju šādā sastāvā:
Izglītības pārvaldes speciālisti: Saulcerīte Levica, Izglītības pārvaldes
vadītāja; Mareta Kukuka, Izglītības pārvaldes skolu speciāliste; Ieva
Rītiņa- Brūvere, Izglītības pārvaldes pirmsskolu, bērnu tiesību aizsardzības speciāliste; speciālisti, kuri specializējas pirmsskolas vecuma
bērniem: Vineta Cāzere, speciālais pedagogs; Sandra Nordena, logopēde; Inese Ķīšeniece, logopēde; Elvīra Mihejeva, psiholoģe; speciālisti,
kuri specializējas skolas vecuma bērniem: Maija Ķīšeniece, logopēde;
Vita Grīsle-Akopjana, speciālais pedagogs; Agnese Bagātā, logopēde,
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speciālais pedagogs; Lana Turka, psiholoģe; ārsti: Dr. Indra Kuģe, bērnu
psihiatrs; Dr. Aina Rožuleja, pediatrs. Iecelt Saulcerīti Levicu par pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāju. Iecelt Maretu Kukukupar pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
22. Apstiprināt Saldus novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā:
Romāns Ņikiforovs, Daira Šlanka, Ronalds Sproģis, Ruta Biļika, Egils
Ķuzis, Gunta Nordena, Laura Zariņa-Skapste. Iekļaut Saldus novada
vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā šādus vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātus: Laini Blūmu, Evu Jēkabsoni, Ingu Brizgu, Vinetu
Jurevicu, Vinetu Ābulu, Edgaru Ķilevicu.
23. Apstiprināt administratīvo komisiju šādā sastāvā: Māris Vārna; Ieva Rītiņa-Brūvere; Gunta Konuševska; Santa Fridrihsone; Ginta
Viniarska; Valsts policijas pārstāvis – Juris Šneiders; Uģis Feldmanis.
Iecelt Uģi Feldmani par administratīvās komisijas priekšsēdētāju. Iecelt
Valsts policijas pārstāvi – Juri Šneideru par administratīvās komisijas
priekšsēdētāja vietnieku. Apstiprināt Saldus novada domes administratīvās komisijas nolikumu.
24. Iecelt Didzi Konuševski par līdzsvarotas attīstības un autoceļu
fonda komisijas priekšsēdētāju. Iecelt Ausmu Liepu par līdzsvarotas attīstības un autoceļu fonda komisijas priekšsēdētāja vietnieci. Apstiprināt
Saldus novada domes Līdzsvarotas attīstības un autoceļa fonda komisijas nolikumu.
25. Apstiprināt Saldus novada domes Totalitārā režīma cietušo atbalsta komisijas, Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijas, Mājokļu komisijas, Izglītības komisijas, Pašvaldības mantas atsavināšanas
un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Budžeta un ekonomikas
komisijas, Kultūras, sporta un tūrisma komisijas, Saldus pilsētas zemes
komisijas un Iepirkumu komisijas nolikumus.
26. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Mūsu
ligzda” sabiedriskās aktivitātes „Operas mākslinieku I. Pētersona un
K. Zadovskas koncerts „Mazu brīdi pirms…” Ezeres kultūras namā”
realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Saldus
krievu kopiena” sabiedriskās aktivitātes „Mazo solīšu māksla” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Latvijas mazpulki” Šķēdes mazpulks sabiedriskās aktivitātes „Supermamma 2013”
realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Drošas
dzīves vides attīstības biedrība „Oāze”” sabiedriskās aktivitātes „Bērnu
laukuma izveide” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā
biedrībai „Kursas vārti” sabiedriskās aktivitātes „Saldus novada folkloras svētki „Man bij` dziesmu trīs pūriņi”” realizācijai, slēdzot līgumu ar
novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
27. Pieņemt ziedojumu Ls 10 000 apmērā no SIA „Altrade”. Pieņemt ziedojumu Ls 10 000 apmērā no SIA „Baltrade”.
28. Atmaksāt pirms termiņa kredītu Ls 83 174.21 apmērā Valsts
kasei par līguma Nr. A2/1/12/342 projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Saldus novada Saldus pagasta Druvas ciemā”” realizācijai.
29. Piešķirt finansējumu Ls 40 000 apmērā biedrības “BK Saldus” basketbola komandas atbalstam LBL 1. divīzijā.
30. Komandēt Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru RASSU uz Ukrainu un Baltkrieviju dalībai Latvijas Pašvaldību savienības
organizētajā pašvaldību vadītāju semināra braucienā no 2013. gada 5.
septembra līdz 2013. gada 11. septembrim.
31. Apstiprināt biedrības „Kurzemes tautskolas „Dzeiveris””
iesniegtās pieaugušo neformālās izglītības programmas: „Padziļinātās
pirts zinības pirtniekiem” - 140 stundas un „Pirts ģimenes veselībai” 90 stundas.
32. Apstiprināt 2013. gada augustā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Saldus ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus
novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Saldus novada dome/Domes sēdes”.

AKTUALITĀTES
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Saldus novada pašvaldība uzaicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pieteikumus var iesniegt dzīvokļu īpašnieku biedrības, kas ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu pieņēmušas veikt energoefektivitātes
pasākumus daudzdzīvokļu mājā un kuras nav saņēmušas pašvaldības
atbalstu projektu iesniegumu sagatavošanai Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai.
2013. gadā kopējais pieejamais finansējuma apjoms šiem mērķiem
ir LVL 7 202,38.
Pieteikumi jāiesniedz Saldus novada pašvaldībā Avotu ielā 12, 3. stāvā, 311. kabinetā.

Kontaktpersona informācijai: Kristaps
Osis, e-pasts kristaps.osis@saldus.lv, mob.
tālr. (+371) 26114803.
Finansējums tiek piešķirts saskaņā ar
Saldus novada domes nolikumu „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
Ar nolikumu var iepazīties www.saldus.
lv vai saņemt Avotu ielā 12 (302. kabinets)
un Striķu ielā 3, Saldū (apmeklētāju pieņemšanas centrā).
Pieteikšanās termiņš - līdz paredzētā finansējuma pieejams pašvaldības 2013. gadā paredzētais finansējums.

Biedrība “Saldus rajona attīstības biedrība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas VII kārtu
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 26. augusta
līdz 2013. gada 26. septembrim.
VII kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 38439,83 LVL
3. rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde un
pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”.
Pieejamais finansējums vienam projektam līdz LVL 20 000. Atbalsta
intensitāte 40-50%, neskaitot PVN.
Aktivitāte 3.1 „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei,
ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”.
Projekta iesniegumu aktivitātē 3.1 nevar iesniegt, ja projekta iesniedzējs saņēmis atbalstu no programmas „Lauku saimniecību modernizācija”.
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu
iespējams iegādāt jaunu lauksaimniecības tehniku (piem., arklus, kultivatorus, pļaujmašīnas, piekabes, iegādāties nepieciešamos pamatlīdzek-

ļus dārzeņu, košumkrūmu audzēšanai, lopkopības attīstībai – slaucamos
aparātus, piena dzesētājus, ierīkot dziļurbumus, iegādāties nepieciešamos pamatlīdzekļus biškopības attīstībai -stropi, medussviedes, iegādāties augļu koku stādus, rekonstruēt telpas lauksaimniecības produktu
ražošanai vai pirmapstrādei.
Aktivitāte 3.2. „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei
mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai”.
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu
iespējams iegādāt jaunus pamatlīdzekļus (piem., saldētavas, žāvētavas,
smalcinātājus, cepeškrāsnis, sulu spiedes, plītis, katlus, rekonstruēt telpas lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Saldus rajona attīstības biedrībā,
Striķu ielā 2 (2.stāvs) Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.
lv un partnerības mājas lapā http://srab.saldus.lv/. Tālrunis informācijai
29494781

Godinātas Zelta ģimenes

19. augustā Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā jau trešo reizi tika godinātas Saldus novada Zelta ģimenes – pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk
gadu.
Šajā reizē Zelta ģimenes nosaukuma iegūšanai pieteikti seši pāri – Švalbju, Zimarevu, Drinku, Akšaru, Rubuļu un Vorobjovu ģimenes. Uz tikšanos ar
Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu bija ieradušās divas ģimenesLūcija un Imants Švalbes un Edīte un Vladimirs Zimarevi.
Domes priekšsēdētāja izteica patiesu prieku un apbrīnu par māku kopā nodzīvot tik ilgus un garus gadus, norādot, ka droši vien kopdzīves laikā bijuši
gan prieka, gan dusmu brīži, bet atmiņā jau paliekot tas, kas bijis labs un devis
spēku ģimenes dzīvei, bērnu audzināšanai un mazbērnu lološanai. Abiem pāriem Indra Rassa novēlēja pašu galveno – stipru veselību.
Ieradušos pārus sveica arī pasākuma idejas autore – Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija Jakševica.
Pēc apsveikuma vārdiem skaistais mirklis tika iemūžināts fotogrāfijā, bet
pēc tam pāri kopā ar Indru Rassu un Silviju Jakševicu pie kafijas tases dalījās
savos priekos, atmiņās un pārdzīvojumos.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura
Liepiņa
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AKTUALITĀTES

Somijas vēstniecības pārstāvju viesošanās Saldū

14. augustā Saldū viesojās Somijas vēstniecības pārstāji – Somijas
vēstniece Latvijā Pirko Hamalainena (Pirkko Hämäläinen), vēstniecības kultūras atašeja Petra Sariasa (Petra Sarias), vēstnieces asistente
Karina Klancberga (Karina Klancberg), kā arī stažieris Pāvo Karlins
(Paavo Karlin). Ciemiņi Saldū pavadīja visu dienu, tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, atklājot izstādi par trollīšu Muminu ģimeni Saldus
galvenajā bibliotēkā, kā arī apmeklējot citus objektus Saldus pilsētā.
Saldus novada pašvaldībā viesus sagaidīja Saldus novada domes
priekšsēdētaja Indra Rassa, attīstības nodaļas vadītājs Egils Ķuzis un
starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa. Viesi tika iepazīstināti ar
novadu un tā attīstības tendencēm. Vēstniecē neviltotu interesi izraisīja pašvaldības pieredze sadarbībā ar uzņēmējiem. Tāpat Hamalainenas
kundzi interesēja, kādas iespējas somu investoriem būtu attīstīt uzņēmējdarbību Saldus novadā.
Pēc viesošanās pašvaldībā Somijas vēstniecības pārstāvji apmeklēja
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, kurā muzeja vadītāja
Agrita Ozoliņa un speciāliste Elita Sproģe viesus iepazīstināja ar muzeja
telpām, stāstīja par Jaņa Rozentāla dzīvi un daiļradi, it īpaši saistībā ar
Somijas periodu viņa dzīvē. Daudz laika tika veltīts sarunām par Rozentāla dzīvesbiedri – somieti Elliju Forseli un viņas dzīves gaitām. Tāpat
tika ieskicēta iespējamā sadarbība starp muzeju un Somijas vēstniecību
Latvijā.
Pēc gandrīz stundu ilgas sarunas muzejā viesi devās un Saldus galveno bibliotēku, kurā tika atklāta ceļojošā izstāde par somu rakstnieces
Tūves Jansonas grāmatu varoņiem – trollīšu Muminu ģimeni. Izstādes
atklāšana izvērtās ļoti sirsnīga, jo bibliotēkas darbiniece Ieva Adzereiko
bērniem lasīja stāstu par trollīti Muminu, un pēc tam mazajiem izstādes apmeklētājiem bija iespēja paklausīties, kā stāsts par Muminu skan
somu valodā kultūras atašejas Petras Sariasas izpildījumā.
Vizītes noslēgumā viesi apmeklēja Saldus mūzikas un mākslas skolu
jauno ēku, kurā mūzikas skolas direktora Artūra Maculēviča vadībā aplūkoja jaunās telpas un iepazinās ar mūzikas skolas darbību Saldū.

Pirko Hamalainena un Indra Rassa
Ciemiņi bija pārsteigti par neparasti plašo akustisko koncertzāli un
gaišajām, mājīgajām mācību telpām.
Ciemojoties Saldū, vēstniecības pārstāvji iegādājās vietējos rokdarbus, baudīja Druvas saldējumu un citus Saldus gardumus. Atskatoties
uz vizīti Saldū, Hamalainenas kundze to nodēvēja par ļoti vērtīgu un
izteica cerību uz tālāku sadarbību uzņēmējdarbības un kultūras jomās,
īpaši uzsverot Saldus ciešo saistību ar Somiju, pateicoties Jaņa Rozentāla personībai.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste
Laura Liepiņa

Kalpaka laukumā Saldū atklāta bezmaksas WiFi teritorija

17. augustā svinīgi atklāja trīs bezmaksas Lattelecom WiFi soliņus. Tagad saldeniekiem un pilsētas viesiem ir iespēja brīvā
dabā pieslēgties bezmaksas WiFi internetam. Saldus ir pirmā mazpilsēta, kurā pieejams bezmaksas bezvadu internets publiskā vietā. Lietot šo internetu ir pavisam
vienkārši – savā telefonā, planšetdatorā,
portatīvajā datorā vai citā ierīcē jāatrod savienojums ar Lattelecom – free, jāpieslēdzas un jānoskatās neliela reklāma interneta pārlūkā. Tad var brīvi lietot internetu pusstundu. Ja vēlaties
turpināt izmantot internetu, jānoskatās vēstījums interneta pārlūkā vēlreiz – un atkal var lietot bezmaksas internetu!
WiFi bezmaksas soliņus Kalpaka laukumā atklāja Saldus novada
domes priekšsēdētāja Indra Rassa un uzņēmuma Lattelecom Biznesa
klientu daļas Valsts nozares piedāvājumu vadītāja Solvita Ūdre.
Domes priekšsēdētāja Indra Rassa teica, ka varam būt lepni par to,
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ka Latvijā un tagad arī Saldū ir tik brīvi pieejamas bezmaksas jaunākās
tehnoloģijas. „No mūsu piemēra var mācīties pat Rietumeiropa!”, teica
I. Rassa.
Solvita Ūdre izteica cerību, ka WiFi soliņi un bezmaksas WiFi teritorija mudinās saldeniekus arvien vairāk un intensīvāk ģenerēt jaunas
idejas, tādējādi dodot neatsveramu ieguldījumu pilsētas un novada attīstībā.
Pēc atklāšanas I. Rassa, S. Ūdre un pārējie klātesošie izmēģināja jauno interneta pieeju, veiklākie savā īpašumā ieguva Lattelecom lietussargus.
Pasākumā uzstājās Saldus ielu
vingrotāji ar atraktīvu un dinamisku
priekšnesumu.
Bezmaksas Lattelecom WiFi teritorija Kalpaka laukumā Saldū nav
vienīgā. Bezmaksas bezvadu internets
pieejams vēl 14 vietās Saldū – Saldusburger (Apvedceļš 5), Spaineta Latvija (Brīvības iela 30), veikalā Rieksts
(Dārza iela 2a), veikalā SVA (Dzirnavu iela 8), Stendera pica (Jelgavas iela
1), Saldus autoostā (Jelgavas iela 2),
Hansa Flex Hidraulika Saldus nodaļā (Kuldīgas iela 29B), Lattelecom
Klientu centrā (Kuldīgas iela 4), ZS Krastkalni (Kuldīgas iela 82), Velve
(Mazā iela 2), Kristīne- RR (Rīgas iela 2a), Garants BPTS (Rīgas iela 3),
Lafiko (Striķu iela 2) un Jack Pot Halle (Striķu iela 14).
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

AKTUALITĀTES

Saldū izvietoti brīvdabas trenažieri

Mūsdienās aizvien populārāka kļūst vingrošana brīvā dabā. Apzinot
citu pašvaldību pieredzi, redzam, ka vairākās pilsētās parkos un laukumos ir izvietoti brīvdabas trenažieri, un tie tiek regulāri izmantoti.
Projekta ietvaros pie JIC „Šķūnis” tika plānots uzsākt jauniešu fizisko
aktivitāšu īstenošanas laukuma izveidi un iegādāties divus brīvdabas
trenažierus. Tos var izmantot ne tikai bērni un jaunieši, bet arī ikviens
pieaugušais saldenieks un Saldus viesis.
Brīvdabas trenažieru atrašanās vieta izvēlēta iespējami tuvu JIC
„Šķūnis”, jo tā paredzēts projektā – teritorijā pie jaunatnes centra.
Divi trenažieri tika nopirki par projekta finansējumu, pārējos iegādājās Saldus novada pašvaldība.
Gada siltajos mēnešos jaunieši brīvo laiku labprātāk pavada ārpus
telpām. Atbalstot novada jauniešus, ar Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijas atbalstu Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas
centrā „Šķūnis” ir iekārtots Resursu punkts, kur bez maksas pieejams
dažāds inventārs aktivitātēm brīvā dabā. Resursu punkta inventārs tomēr
vairāk domāts dažādu pasākumu un pārgājienu organizēšanai. Jauniešiem pietrūka vietas, kur neorganizēti brīvā dabā bez maksas nodarbo-

ties ar fiziskām aktivitātēm. Pie JIC „Šķūnis” ir iekārtots rotaļlaukums
bērniem vecumā no 5-12 gadiem, laukumā nav piemērotu ierīču jauniešiem, tāpēc bieži novērojams, ka jaunieši izmanto mazākiem bērniem
domātās ierīces, tā nodarot dubultu kaitējumu – inventārs tiek lauzts un
jaunietis apdraud sevi ar iespējamām traumām. JIC „Šķūnim” blakusesošā teritorija ir pietiekami plaša, lai laukumā izveidotu arī jauniešiem
domātu fizisko aktivitāšu zonu.
Citas lietas, kas tika iegādātas jauniešu centram projekta ietvaros: datorspēle Xbox, interaktīvās deju grīdas, spēle „gaisa hokejs”, portatīvais
dators ar programmatūru, ārējais cietais disks, televizors, TV antena, TV
dekoders, izstāžu sistēma un galda spēles.
Projekts „Atbalsts Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra
„Šķūnis” darbības uzlabošanai”, Jaunatnes politikas valsts programmas
2013. gadam finansēts projekts. Projekta vadītāja – Liene Klagiša.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

KAPITĀLSABIEDRĪBAS INFORMĒ
SIA “Saldus Tirgus” informē
Saldus Tirgus informē, ka šogad plānoti sekojoši tematiskie tirgi:
•
•
•

14. septembris - Cieceres tirgus
28. septembris - Miķeļdienas tirgus
12. oktobris - Rudens tirgus

•
•
•
•
•

26. oktobris - Apkūlību tirgus
9. novembris - Mārtiņtirgus
23. novembris - Ķekatnieku tirgus
21. un 23. decembris - Ziemassvētku tirdziņš
28. un 30. decembris – Vecgada tirgus

SIA “Saldus medicīnas centrs” informē
•
veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas
- to skaitā arī elektrokardiogrammu vai asins paraugu paņemšanu analīzēm;
•
veic pacienta paliatīvu aprūpi gadījumos, kad jāatvieglo smaga slimnieka stāvoklis;
•
izglīto un apmāca pacientu un viņa ģimenes locekļus veselības aprūpes pasākumu veikšanā.

1.
Jūs varat saņemt medicīnisko aprūpi arī mājās
Saldus medicīnas centrs piedāvā saņemt veselības aprūpi mājās pacientiem, kuriem nepieciešama regulāra ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet, kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj ierasties ārstniecības iestādē. Veselības aprūpe mājās ir bez maksas!
Kādos gadījumos visbiežāk nepieciešama veselības aprūpe mājās:
•
guļošiem pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem;
•
pacientiem ar izgulējumiem;
•
pacientiem ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem;
•
pacientiem ar pārvietošanās traucējumiem;
•
pacientiem, kas izrakstīti no slimnīcas pēc dažādām ķirurģiskām operācijām, locītavu protezēšanām;
•
pacientiem, kuriem nepieciešama respiratora terapija;
•
pacientiem, kuriem aprūpi mājās sniedz ģimenes ārsta norīkotos gadījumos.
Lai saņemtu valsts apmaksātus bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus mājās, pacientam jāsaņem ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes (slimnīcas) nosūtījums. Veselības aprūpi mājās Saldus un Brocēnu novados sniedz deviņas Saldus medicīnas centra
sertificētas ķirurģijas un terapijas māsas.
Medicīnas māsa:

Sīkāka informācija darba dienās no 8.00 līdz 16.00 pie Saldus medicīnas centra galvenās māsas Astras Mankusas pa tel. 63881053 vai
dienas stacionāra māsas Gunitas Bērtules tel. 63881052.
2.
Gaidot bērniņu
Grūtniecības iestāšanās ir viens no saviļņojošākajiem notikumiem, jo
tas nozīmē jaunas dzīvībiņas rašanos, jauna cilvēka dzimšanu. Ikvienai
sievietei, kura gaida mazuli, kā arī pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, valsts garantē dzemdību palīdzību noteiktā apjomā bez maksas ar
nosacījumu, ka sieviete grūtniecības novērošanai izvēlas ģimenes ārstu
vai ginekologu, kurš ir līgumattiecībās ar valsti. Tas nozīmē, ka grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām nav jāmaksā
pacienta iemaksa nedz pie ģimenes ārsta, nedz pie speciālista, ja viņām
tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un
pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi.
Saldus medicīnas centrā grūtnieču aprūpes kabinets strādā otrdienās
un ceturtdienās no plkst. 8:00 - 16:00 un atrodas medicīnas centra 3.
stāvā. Jūs gaidīs sertificētas vecmātes Gunta Smiltniece, Sanita Rancāne
un pieredzējušas ginekoloģes Anita Sizova un Ligita Neimane. Pieejami arī citi Saldus poliklīnikā strādājošie ginekologi. Grūtnieču kabinets
organizē arī „Māmiņu skolas” nodarbības. Parasti tās notiek trešdienās
plkst. 18.00, lai uz nodarbību varētu ierasties abi topošie vecāki. Sīkāka
informācija pie vecmātes Sanitas Rancānes, kura organizē un vada šos
pasākumus. Ikvienai grūtniecei Saldus medicīnas centrā bez maksas pienākas grūtniecības novērošana, ārstēšana, izmeklēšana, ģimenes plāno-
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KAPITĀLSABIEDRĪBAS INFORMĒ
šana un informācijas sniegšana par veselīgu dzīvesveidu un saslimšanas
riska faktoriem. Lai nerastos problēmas veselības aprūpes pakalpojumu
saņemšanā bērniņam pēc piedzimšanas, māmiņai, jau gaidot mazuli, ir
jāsameklē ģimenes ārsts vai pediatrs arī mazulim, kurš par to rūpēsies
pēc piedzimšanas. Informāciju par to, vai ārsts ir līgumattiecībās ar valsti, var iegūt, jautājot pašam ārstam vai arī vēršoties Veselības norēķinu
centrā pa bezmaksas tālruni 80001234.
3.
Ārsts Jums iesaka rehabilitāciju, lai ātrāk atveseļotos
Saldus medicīnas centrā Jums palīdzēs rehabilitācijas ārsts, ergoterapeits un fizioterapeiti. Pēc ārsta konsultācijas fizioterapeiti Jūs iemācīs
pareizi kustēties, vingrot, noslogot “vājās vietas” ar mērķi ātrāk atgūt
iespējami labāko veselības stāvokli. Ir tikai jāievēro viens nosacījums jāizpilda viss, ko šie speciālisti ieteiks darīt arī mājās.

Jaunās māmiņas var apmeklēt fizioterapeitu, lai iemācītos pareizi nēsāt bērniņu pirmajā dzīves gadā, nenodarot pāri savai un bērniņa veselībai, kā arī novērtēt bērniņa kustību attīstības atbilstību viņa vecumam.
Pusaudžu vecāki var saņemt konsultācijas, ko un kā darīt augošā bērna
nepareizas stājas gadījumos.
Tas viss pieejams medicīnas centra 5. stāvā pie sertificēta rehabilitācijas ārsta Andra Kramēna un sertificētiem fizioterapeitiem Janas
Kramēnas, Madaras Dzalbes un Kristapa Nīkrenča, kā arī ergoterapeites
Aļesjas Mozžerikovas. Ātrākai rehabilitācijai „traucējošas muguras vai
kakla daļas” gadījumā piedāvājam elastīgo saišu terapiju vai vienkāršāk
- slingu - ar kura palīdzību saspringtie muskuļi un locītavas ātrāk atgūs
veselīgu stāvokli.
Pierakstīšanās reģistratūrā personīgi vai pa tel. 63881562 un
28300323.

BIEDRĪBU AKTUALITĀTES
Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja informē
Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja piedāvā šādas iespējas un
pakalpojumus Saldus novada iedzīvotājiem:
1.
•
•
•
•
•
•
•

Veselības istaba, kurā pieejami šādi pakalpojumi:
Medicīnas darbinieka konsultācijas,
Asinsspiediena mērīšana,
Cukura, holesterīna, triglicerīdu līmeņa noteikšana,
Bezrecepšu medikamenti,
Masāžas krēsls - mugurkaula masāža piecās programmās,
Gaismas terapija - uzlabo asinsriti, mazina sāpes, veicina brūču
dzīšanu,
Elektrokardiogramma (sadarbībā ar E-MED centru Rīgā).

2.
Zemo cenu veikals un humānās palīdzības izdales
punkts, kurā var iegādāties:
•
apģērbus, apavus, traukus, rotaļlietas,
•
higiēnas un saimniecības preces,
•
līdzekļus slimnieku kopšanai un aprūpei
Latvijas Sarkanā Krusta biedriem veikalā 10 % atlaide.
Veikalā iznomā tehniskos palīglīdzekļus – kruķus, invalīdu ratiņus,

staiguļus, tualetes krēslus u.c.
Nomājot palīglīdzekli, jāmaksā drošības nauda no Ls 5.00-30.00.
3.
Pirmās palīdzības apmācība
Pirmo palīdzību māca sertificēti pasniedzēji. Iespēja iegūt sarkano
apliecību, kas derīga visās autoskolās, šoferiem, šaujamieroču nēsātājiem, darba vietās.
4.
Pirmās palīdzības nodrošināšana publiskos pasākumos.
5.
Specializētais transports gulošu cilvēku un cilvēku ar kustības
traucējumiem pārvadāšanai.
6.
Jauniešu nodaļa aicina savā pulkā iespēja brīvprātīgi strādāt
jaunatnes nodaļā.
7.
Asins donoru dienās aicinām ikvienu veselu cilvēku palīdzēt
un ziedot asinis.
8.
Eiropas pārtikas paku izdale.
Latvijas Sarkanā Krusta Saldus komiteja
Skrundas iela 12, Saldus
Tālr. 63881030, 27710759
e-pasts: lsksaldus@redcross.lv

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Bibliotēkā no 8. - 16. augustam bija skatāma Kursīšu pagasta iedzīvotāju dārzos izaugušo gladiolu izstāde. Kursīšniekus priecēja vairāk
nekā 20 dažāda veida ziedu no Jautrītes Līdakas, Ineses Mālas, Daces
Meļķertes, Rasmas Bolšteinas, Agneses Gotfrīdes, Aijas Jēkabsones,
Laimdotas Lagzdones, Maijas Rorbahas, Ilonas Grinbergas dārziem.
No 5. augusta līdz 5. septembrim Kursīšu bibliotēkā bija skatāma
Skrundas TV žurnālistes, producentes, režisores Ievas Benefeldes fotogrāfiju izstādes „Skatiena attālumā”.
Informāciju sagatavoja Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra
vadītājs Mārtiņš Lagzdons
Noslēdzies biedrības „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” realizētais projekts „Tautas gara mantas”
Projekta galvenā aktivitāte bija seminārs „No tautas pūra lādes”, kurš
notika 17. augustā Kursīšu bibliotēkā - informācijas centrā un kopā pulcēja vairāk nekā 20 Saldus novada iedzīvotājus – skolotājus (mājturības,
sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, mūzikas), mazpulku vadītājus, kultūras darbiniekus, bibliotekārus, dejotājus un interesentus,
lielus un mazus.
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Seminārā piedalījās trīs lektori, savas jomas profesionāļi (Ilga Reizniece, Ernests Spīčs, Sandra Jaundaldere), kuri novadīja četras lekcijas nodarbības - E. Spīčš - „Deja, spēle, saskarsme”, S.S.Jaundaldere
- „Lielvārdes jostas raksti bērniem”, E. Spīčs un S.S.Jaundaldere - „Lielvārdes jostas zīmju deja” (kopējais nodarbību laiks – 3 st.), Ilga Reizniece „Folkloras mācīšana: pieredze un ieteikumi” (2 st.).
Semināra laikā dalībnieki varēja uzzināt par folkloras mācīšanu
skolā, iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem, to pielietošanu,
iepazīt un iegādāties folkloras mācīšanai noderīgu literatūru. Kopā ar
lektoriem tika izveidotā un pēc tam izdejota Lielvārdes josta un raksti.
Nodarbību laikā varēja uzzināt par dejas un rotaļu nozīmi saskarsmē,
gūt dažādas praktiskas iemaņas un idejas. Notika teorētiskas lekcijas un
praktiska darbošanās, iemēģinot roku instrumentu spēlē, dejās, zīmju
veidošanā.
Kā atzina pasākuma apmeklētāji, tad diena bija izdevusies un iegūtās
zināšanas noderēs, kā profesionālajā, tā personīgajā izaugsmē.
Ar pasākuma fotogrāfijām var iepazīties - http://www.draugiem.lv/
Kursisu.biblioteka/gallery/?aid=49169914
Semināru organizēja Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs, sadarbībā ar biedrību „Kursīšu attīstības biedrība „KABata””, Kursīšu pamatskolu un kultūras darba organizatori. Finansiāli atbalstīja VKKF Kursīšu bibliotēkas projektā „No tautas pūra lādes”, Saldus novada NVO
atbalsta fonds biedrības „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” projektā
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„Tautas gara mantas”, Kursīšu pagasta pārvalde.
Informāciju sagatavoja biedrības „Kursīšu attīstības biedrības
„KABata”” valdes priekšsēdētājs un Kursīšu bibliotēkas-informācijas
centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Lutriņu pagastā
Sākot ar jūliju, Lutriņu pagasta bibliotēka jau astoto reizi iesaistās
Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Priecē,
ka vasaras brīvlaikā jau 18 skolēni un jaunieši iesaistījušies, lasa un vērtē programmā ietvertās grāmatas. Jāpaslavē Rendija, Airisa un Gundega,
kuras jau izlasījušas visas grāmatas. Bibliotēka aicina ikvienu grāmatmīli, arī vecākus, iepazīties ar labāko grāmatu izlasi gan oriģinālliteratūrā, gan tulkoto. Lasītprasme un draudzība ar grāmatu ir svarīga pašam
lasītājam – kā sakārtot ap sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi.
Informāciju sagatavoja Lutriņu bibliotēkas vadītāja L. Popsujēviča

Pampāļu pagastā
Paši siltākie vēlējuma vārdi augustā dzimušajiem pampāļniekiem!
Lai viss iecerētais izdodas, lai laba veselība un mirdzums acīs!
3. augustā Pampāļu parkā notika Sporta svētki. Piedalījās deviņas
komandas un individuālie sportotāji. Kā katru gadu spēlējām strītbolu
un volejbolu. Pirmo gadu spēlējām tautasbumbu. Ļoti sīvi cīnījās volejbolisti, tādēļ pasākums pastiepās garumā un komandu stafete pieaugušajiem izpalika. Nolēmām, ka nākošajā gadā sportošanu sāksim tieši ar
stafeti, lai pašu lielāko jautrību redz visi.
Individuāli varēja mest šautriņas, spilvenu un basketbola soda metienus. Šogad individuālos rezultātus skaitīja klāt pārējiem komandas
sasniegumiem. Svētku kopvērtējumā uzvarēja Pampāļu komanda. Liels
paldies Nīgrandes, Zaņas, Jaunmuižas un Saldus komandām par atsaukšanos uz uzaicinājumu piedalīties.
Bērni lika puzli, spēlēja galda hokeju, meta šautriņas, smilšu maisiņus un soda metienus. Bērnu komandām notika sacensības stafetē. Šogad mazie bērni varēja pavadīt laiku piepūšamajās atrakcijās.
Diena bija jauka un pilna ar sporta aktivitātēm. Ceru, ka katrs no
pasākuma apmeklētājiem atrada sev piemērotu nodarbošanos!
Vakarā notika diskotēka. Svētkus atbalstīja Pampāļu pagasta pārvalde un jauniešu organizācija „RĀMIS”. Liels paldies visiem palīgiem par
svētku norises raitumu!
Pasākuma organizatori priecāsies saņemt ieteikumus, lai nākošie
svētki būtu savādāki.
18. augustā Pampāļu pagasta kapsētās notika Kapu svētki. Šogad tie
notika nedaudz vēlāk nekā citus gadus, bet tas netraucēja tuviniekus un
draugus sanākt un aizlūgt par kapsētās dusošajām dvēselēm.
Augustā Pampāļu pagastā sāka strādāt jauns pārvaldes vadītājs! Sarunu ar jauno pagasta pārvaldes vadītāju lasīsiet nākošajā informatīvā
izdevuma numurā!
Visu augustu Pampāļu bibliotēkā varēja apskatīt izstādi ar dažāda
formāta grāmatām.
Lasītāji tiek aicināti iesaistīties akcijā „Tautas grāmatu plaukts” Gaismas pils piepildīšanā ar grāmatām! Tuvāka informācija pie bibliotekāres.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Zaņas pagastā
30. – 31. Jūlijam norisinājās divu dienu nometne “Mans sapņu uzņēmums”, kas tika organizēta Sorosa fonds – Latvija atbalstītā projekta
“Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros. Nometnē piedalījās 20 jaunieši no Saldus novada Zaņas, Nīgrandes, Pampāļu, Zvārdes pagastiem, Saldus pilsētas, kā arī no Skrundas un Brocēnu novadiem. Dalībnieki ar aizrautību pie Džinetas Rubules mācījās,
kā veidot savu sapņu uzņēmumu. Veidot sava sapņu uzņēmuma logo,
reklāmas, preces radošājās nodarbībās mācīja Ilma Kamkovska, sporta
nodarbības vadīja Sandis Gedominskis. Bērnu audzinātājas divu dienu
garumā bija Lilita Andersone un Evita Dešina. Par sātīgām ēdienreizēm
rūpējās Irēna Ķēpule ar komandu un par sakoptu vidi visapkārt parūpējās Elga Freimane. Liels paldies par darba grupas saliedētību nometnes
vadītājai Aigai Jurovai.
Augusta mēnesī Zaņas skolā turpinājās radošās nodarbības Sorosa
fonda – Latvija un Saldus novada pašvaldības finansētā projekta “Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros linu somiņu šūšanā. Paldies ikvienai nodarbību apmeklētājai un Sandrai Liepiņai par iespēju apgūt šīs radošās iemaņas.
No 7. – 9. augustam jau trešo gadu pēc kārtas Zaņā norisinājās Zīļuka nometne, šī gada tēma “Dzīvība mums visapkārt’’. Nometnes laikā
pētījām, kas mums visapkārt dabā dzīvo, ar palīgierīcēm bija iespējams
vērot, kā dabā veidojas nokrišņi. Ar savu drosmi bērni dižojās pēdējā
dienā, kad zem mikroskopiem pētīja ko nu kurais - cits mušu, cits skudru, zirnekli un pat vardi. Vienu dienu veltījām braucienam uz Ventspili,
lai iepazītos ar jaunākajām un modernākajām tehnoloģijām Ventspils
Jaunrades nama planetārijā un observatorijā, un Demo centrā. Bērni aktīvi laiku pavadīja arī sporta nodarbībās un radošājās nodarbībās, kurās
strādājām ar dabas materiāliem, un nu jau trešo gadu tradicionāli gatavojām no dabas materiāliem Zīļuku, šoreiz no māla.
Nometnē piedalījās 30 bērni no Zaņas, Pampāļu, Nīgrandes, Kursīšu, Ezeres, pagastiem, Saldus pilsētas, Kuldīgas, Lielvārdes un Rīgas.
Patiess prieks atkal satikt un redzēt ikvienu bērnu nometnē, bet īpašs
gandarījums par bērniem, kuri pie mums atgriežas atkal un atkal jau no
nometnes pirmsākumiem un tikpat lielu prieku rada arī bērni no citām
Latvijas pilsētām. Esam gandarīti un lepni, ka trijos gados jau esam kļuvuši atpazīstami ārpus Saldus novada. Paldies par atbalstu Zaņas pagasta
pārvaldei un Saldus novada pašvaldības projektu fondam.
17. augustā pagastā aizvadījām ikgadējos, tradicionālos sporta svētkus “Vasara-2013’’. Kopumā sporta svētkos dažādos sporta veidos
piedalījās vismaz 150 dalībnieku. Paldies par finansiālu atbalstu Zaņas
pagasta pārvaldei, “Gjensedige”, “Norplast”, Z/S “Krasta iela 7”, K/S
“Dzirnaviņas”, Z/S “Daniels”, Z/S “Mēneši”, SIA “Rubīns AVL” un
Egilam Ernšteinam.
Augustā arī noslēdzās projekts “Autonomo apgaismojuma laternu
uzstādīšana Zaņas pagasta Kareļu ciemā’’. Tika uzstādītas četras autonomās apgaismojuma laternas un labiekārtota teritorija, līdz ar to nodrošināta apgaismojuma pieejamība iedzīvotājiem Kareļu ciemā.
Informāciju sagatavoja Zaņas pagasta kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
Augusts Zirņos iesākas darbīgi. 31. jūlijā Zirņu pagasta pensionāri devās ekskursijā uz Bauskas novadu. Pirma pietura bija Pilsrundāles
„Mežmaļos”, to saimnieks ir kaislīgs seno automobīļu un motociklu
kolekcionārs. Tālāk ceļš veda uz Skaistkalni. Neaizmirstamus mirkļus
Zirņu pensionāri guva apmeklējot Skaistkalnes katoļu baznīcu un tiekoties ar Tēvu Jāni. Tēva Jāņa stāstījums par baznīcas vēsturi, katoļu
ticības attīstību vēstures gaitā un sirsnīgais svētbrīdis vēl ilgi kavēsies
zirņenieku sirsniņās. Mazliet baisas izjūtas vareja izjust, apmeklējot se-
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nās kapenes baznīcas pagrabstāva. Tālāk, klausoties gides interesanto stāstījumu, tika izstaigātas Skaistkalnes karsta kritenes. Pēc tam autobuss
devās uz Initas Mednes siera ražotni, lai nobaudītu vairāku veidu sierus, degustētu mājas vīnu, nogaršotu saimnieces cepto medus torti un biskvīta
torti ar kazenēm. Sieri bija ļoti garšīgi un tika izpirkti pilnībā un nedaudz pat pietrūka. Tālāk pensionāri devās uz Vecumniekiem pie kokamatnieka
Jura Audzijoņa, lai apskatītu „Jūrās” izvietotās koka figūras un celtnes, ka arī sajūsminātos par brīnišķīgi iekopto dārzu. Nobaudījuši gardu maltīti
krodziņā „Pie lielās karotes” ekskursanti devās uz Codi, lai apskatītu Trušu pilsētiņas iemītniekus. Nedaudz noguruši, bet apmierināti ar redzēto
Zirņu pensionāri atgriezās mājās. Ekskursijas zirņeniekiem ļoti patīk un braucēju vienmēr ir daudz, tā arī šoreiz atgriežoties mājās jau tika pārrunāti
maršruti ekskursijai nākamgad. Lai izdodas!
3. augustā Zirņu centrā pie skolas valdīja liela rosība, jo bija ieradušies lieli un mazi zirņenieki, lai piedalītos Zirņu pagasta sporta svētkos.
Neskatoties uz lielo karstumu godam tika veiktas visas disciplīnas un nobeiguma iegūtas brīnišķīgas balvas. Mazajiem bija iespēja laiku pavadīt
gumijas atrakcijās un sacensībās ar mašīnītēm. Sporta svētku ietvaros notika arī spekavīru sacensības „Zirņu stiprinieks 2013”, kurās piedalījas ne
tikai Zirņu jaunieši, bet arī stiprinieki no citiem pagastiem. Pasākuma noslēgumā tika baudīta Zirņu skolas saimnieču sarūpētā skābeņu zupa, bet
vakarā jaunieši varēja līksmot diskotēkā kopā ar dīdžejiem no Aizputes.
Augustā Zirņu jaunieši apmeklēja projekta „Mācies pats un māci citus” nodarbības, kurās varēja apgūt ziedu izgatavošanu no organzas, rotu
izgatavošanu no polimērplastikas, kā arī izgatavot atstarotajus no filca un atstarojoša materiāla. Projekta nodarbības turpināsies arī septembrī, un
visi darbiņi būs apskatāmi izstādē projekta noslēgumā.
Vēl mirklis, un, skanot zvana dzidrajām skaņām, skolas bērni atgriezīsies skolas solā, lai apgūtu jaunas zināšanas, atsāksies arī pašdarbības
kolektīvu darbība. Lai visiem veiksmīgs darba cēliens!
Informaciju sagatavoja Zirņu pagasta parvaldes kultūras darba organizatore Agrita Rimkus

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ
Saldus novada pašvaldības policija aicina visus nekustamo īpašumu īpašniekus un valdītājus nopļaut savos īpašumos augošo
zāli līdz 30. septembrim, jo saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta 2. daļu ir paredzēta atbildība par
zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos.

SALDUS NOVADA DOME SVEIC SEPTEMBRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Dzīvi nedrīkst vien dzīvot
Un vīnu ar steigu dzert;
Vajag iet caur pasauli mīlot
Un baudu no mirkļa tvert!
Par grūtībām nedrīkst domāt,
Tās vajag darīt un viss;
Var akmeņi būt tev somā
Un tās var būt debesis!
Un vecumu nedrīkst gaidīt;
Tas jau tāpat reiz nāks.
Ja vari par likstām smaidīt,
Tad laiks tevi nepanāks!
/Gunta Kraulere /
Ezeres pagastā
Zita Baltaviča – 55
Amīlija Mizgina – 70
Elmārs Lapiņš – 80
Rasma Puķina – 80
Leontīna Mežveda – 90
Jaunauces pagastā
Tamāra Ramanauska – 65
Edmunds Čelkonis – 70
Rubas pagasts
Arnis Sotnieks - 55
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Šķēdes pagastā
Zinta Taurīte - 60

Juris Ozols - 60
Biruta Stengrevica - 85
Jaunlutriņu pagastā
Aija Kauliņa - 50
Inguna Palapa - 50
Dace Zaļuma - 50
Māris Birbels - 60
Vilnis Briedis - 60
Mārtiņš Didža - 65
Biruta Lange - 65
Kursīšu pagastā
Andris Peterlevics - 60
Jūlija Grīnberga - 65
Spodris Mēnesis - 70
Eduards Stanka - 80
Lutriņu pagastā
Ritma Kucenko – 60
Eduards Korotkovs – 75
Edvīns Ašaks – 75
Anna Dēze - 90
Nīgrandes pagastā
Laimonis Biksa – 50
Valda Hofšteitere – 55
Dagnija Ķempele – 55
Tatjana Ļatifova – 55
Liene Dobrovoļska - 60
Vasilijs Fedosejenko - 60
Aleksandrs Ivanovs - 60

Māris Jankovskis- 60
Māris Freibergs - 65
Bernards Rjabovs - 65
Ņina Želve – 65
Māris Fingers – 70
Broņislava Birute Kubiļuviene – 80
Helena Brunava - 85
Novadnieku pagastā
Gražina Tētiņa – 50
Ilmārs Kradiņš – 55
Edmunds Millers – 55
Rasma Vežauska – 55
Guntis Beseris – 55
Dainis Rāvelis – 55
Visvaldis Puķītis – 55
Dzintra Maurzaķe – 60
Gundega Grigorjeva – 60
Gunta Kovaļenko – 60
Inta Granta – 65
Ļubova Anceviča – 75
Vadiks Radčenko – 75
Elmārs Birkāns – 80
Marija Ceruse - 91
Pampāļu pagastā
Augusts Mažeika – 65
Ārija Pureniņa – 65
Tālivaldis Siņicins – 70
Velta Budriķe – 85

Saldus pagastā
Ilze Avgustiņa - 50
Ilona Grāvelsone - 50
Rita Gulbe - 50
Ira Kiršteine - 50
Uldis Lākutis - 50
Sandra Lākute - 50
Anatolijs Pobeda - 50
Andris Trofimovs - 55
Sigurds Šķēdnieks - 60
Jānis Valaika - 60
Ludmila Krastiņa – 65
Jānis Maļinovskis - 75
Vadakstes pagastā
Maira Gaurilova - 55
Inta Tuza - 60
Apolonija Sauša - 90
Zaņas pagastā
Staņislavs Brunovskis - 50
Anta Muceniece - 50
Maruta Vīndedze - 55
Edvards Vilks - 65
Žanis Ķēpulis - 91
Zirņu pagastā
Normunds Arājs - 50
Aivars Veiss - 50
Vija Bušmane - 60
Daina Grīsle - 60
Zita Kronberga - 60

SALDUS NOVADA DOME SVEIC SEPTEMBRA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Saldus pilsētā
Jānis Dzērve – 70
Pēteris Griķis – 70
Jānis Kupčs – 70
Sarmīte Līkuma – 70
Silvija Muižniece – 70
Rolands Pinkovskis – 70
Gunārs Rubulis – 70
Jānis Sakne – 70
Ritvars Sarmiņš – 70
Dzidra Šmante – 70

Einārs Arājums - 65
Vilma Bergmane - 65
Mārīte Sproģe - 65
Anna Fridrihsone - 70
Rasma Štrausa - 70
Valentīna Oklāne - 94
Zvārdes pagastā
Marts Lācis - 75

Zane Vilpiņa – 70
Ruta Žukova – 70
Vera Černova – 75
Aleksandra Feiknere – 75
Tadeušs Harlaps – 75
Edvīns Jaunzemis – 75
Jevgenijs Poļakovs – 75
Juris Rudinskis -75
Rita Štamere – 75
Vēra Štamere – 75
Baiba Šteinberga – 75

Veronika Ēķupe – 80
Lilija Kairova – 80
Imants Otto – 80
Ādolfs Zembergs – 80
Adele Černauska – 85
Jānis Zellis – 85
Lūcija Linde – 90
Ženija Švāne – 90
Krišs Refelds – 91
Irma Oliņa - 93

PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

1.09. plkst. 12:00

Zinību dienas pasākums „Piecas minūtes pirms zvana”,
ieeja bez maksas

13.,14.09.
20:00

plkst. Animācijas filma ģimenei „Dinomamma”, ieejas maksa
Ls 0,70

22.,28.09.
20:00

plkst. Dokumentālā filma „Kapitālisms šķērsielā”, ieejas maksa Ls 1,00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

18.05. – 27.10.

Arheoloģijas izstāde „Kuršu līgums, senkapi, pilskalni,
arheoloģija”

No 1.08. līdz
22.09.

Izstāde „Košie pustoņi”

Septembris - maijs

„Stunda muzejā” - nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas http://
www.muzejs.saldus.lv

Septembris

Jaunums – nodarbības arheoloģijas izstādē, pieteikties
par tālr.28302461
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Visu mēnesi

Izstāde „Novads un tā ļaudis septembrī” klusajā lasītavā

Visu mēnesi

Izstāde „Saldus pilsētas skolas agrāk un tagad” klusajā
lasītavā

Līdz 21.09.

Ceļojoša izstāde „MUMINU ĢIMENE NO SOMIJAS”
bērnu literatūras centrā

Līdz 27.09.

„Es sēžu” - Saldus fotokluba „ES DARU” foto izstāde

Līdz 27.09.

„ZAĻĀ PRAKSE ENGURĒ” Saldus mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde

26. - 27.09.

ESIP konkurss „iESkaties”. Dalība uz vietas bibliotēkā
vai izmantojot bibliotēkas mājas lapas http://biblioteka.
saldus.lv sadaļu ESIP

Visu mēnesi

Zibenskonkurss „Paņem līdzi pīto grozu - bekas, bekas
būs!” bērnu literatūras centrā

16.09. - 20.09.

Dzejas dienu maratons

16.09.

„Literāra pēcpusdiena „Priekšsajūta” Imanta Ziedoņa
dzejas lasījumi

17.09. plkst. 17:00

„Dziesmu spēle Blaumaņa ielā” Blaumaņa ielā

18.09.

„Nedaudz vairāk”

18.09. plkst. 17:00

„Liepājas motīvi” - muzikāli poētisks dzejas vakars
kopā ar Liepājas dzejniekiem Janu Egli un Sergeju
Abramavu konferenču zālē

19.09. plkst. 14:00

„Man nodreb sirds kā ceriņlapa” tikšanās ar dzejnieci
Amandu Aizpurieti konferenču zālē

20.09. plkst. 12:00

„Kā atnāk dzejolis” tikšanās ar dzejnieci Ivetu Skapsti
bērnu literatūras centrs

26.09.

Jauno grāmatu diena
KAPELLERU NAMĀ

Darba laiki

Otrd., trešd., ceturtd., piektd. - no plkst. 11:00 - 17:00;
Sestdien – no plkst. 9:00 - 14:00

Otrd. plkst. 17:30

Dāmu klubiņš - viss par un ap šūšanu, sīkāka informācija
pa tālr. 28672497

Ceturtd. plkst.
18:00

Pērļošanas nodarbības, sīkāka informācija pa tālr.
26423495
SALDUS TIRGŪ

14.09.

Cieceres tirgus

28.09.

Miķeļdienas tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc
kalendāra Saldus novada atklātais čempionāts futbolā (Salkatru pirmdienu, dus sporta laukuma mākslīgais segums)
otrdienu, trešdienu plkst. 19:00
07.09. plkst.10:00

Saldus novada turnīrs zolītē kafejnīcā ,,Miestiņš 2” Kuldīgas ielā 86

11.09.

Skrējienu seriāls „Kalnsētas apļi” Kalnsētas parkā

13.09. plkst. 10:00

Skolu zonu sacensības futbolā 6.-7., 8.-9 klašu grupā

13.09. plkst. 14:00

Saldus novada čempionāts atlētiskajā trīscīņā divās vecuma grupās – pamatskolu un vidusskolu

14.09. plkst. 9:30

Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus vecajā
sporta namā

14.09.

Novada atklātais čempionāts un starptautiskais turnīrs
svarcelšanā sporta namā

14.09.

Motokrosa - Monster Energy Superkausa fināla priekšvakara pasākums. Būs dažādas moto aktivitātes un jaudīga
nakts balle tirgus laukumā

15.09. plkst. 12:00

Motokross - Monster Energy Superkauss fināls Bērzu
trasē

18.09.

Skrējienu seriāls „Kalnsētas apļi” Kalnsētas parkā

19.09.

OK ABC 2013. 14. kārta Ezerē (Grīvaišu mežā)

20.09. plkst. 10:00

Skolu finālsacensības futbolā 6.-7., 8.-9 klašu grupā

26.09.

OK ABC 2013. 15. kārta Kursīšos

27.09. plkst. 9:30

Latvijas Olimpiskās dienas pasākums visās mācību iestādēs

27.09. plkst. 10:00

Rudens kross skolām četrās vecuma grupās Kalnsētas
parkā

28.09. plkst. 9:30

Saldus novada atklātais čempionāts šahā Saldus vecajā
sporta namā
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PASĀKUMU KALENDĀRS SEPTEMBRIM
28.09.

Novada atklātais čempionāts medību šaušanā Zvārdes
šautuvē
SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

2.-30.09.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu izstāde
„Ceļā”

16.09.

Mazpulka „Rudens Foruma” darbu skate Lutriņu pamatskolā

18.09.

Senioru tikšanās dienas centrā „Kadiķītis”

20.09. plkst. 19:00

Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstītais
biedrības „Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu dzejas
dienu maratons” - Liepājas teātra aktrises Sigitas Jevgļevskas programma ar Māras Zālītes dzeju Lutriņu
klubā

27.09. plkst. 9:30

Olimpiskā sporta diena Lutriņu pamatskolā

28.09. plkst. 14:00

Saldus novada pašvaldības projektu fonda atbalstītais
biedrības „Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu dzejas
dienu maratons” - pasākums veltīts Imanta Ziedoņa piemiņai „ Soļi skan Kurzemē un Lutriņos” (pa grāmatas
„Kurzemīte” pēdām)

30.09.

Miķeļdienas
ražas
svētki
„Kas
tik
dārzā
atrodas?”(interesanti izauguši dārzeņi- svarā, formā, izskatā) Lutriņu pamatskolā

SALDUS JAUNATNES INICIATĪVAS CENTRĀ “ŠĶŪNIS”

27.09. plkst. 18:00

Tūrisma dienas noslēguma pasākums, uzstājas Austra
Pumpure, Austras bērni un citi

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLU ĒKĀ
6.09. plkst. 18:00

Japāņu autores Konno Mari dzejas lasījumi no krājuma
"Zvaigžņveida sniega kristāls"

7.09. plkst. 18:00

Akordeona koncerts – uzstāsies Rīgas Skolēnu pils
akordeonistu ansamblis „Opuss”
EZERES PAGASTĀ

15.09. plkst. 10:00

Rudens gadatirgus

18.09. plkst. 11:00

Leļļu izrāde bērniem „Latviešu tautas pasaciņas”

28.09. plkst. 17:00

Rubas amatierteātra izrāde A. Grīniece „Puķu brokastis”
Ezeres kultūras namā

7.09. plkst. 15:00

Visu septembri

Ezernieces Marikas Redovičas mākslas darbu izstāde
kultūras nama izstāžu zālē

Multiplikācijas filma “Semija piedzīvojumi” kultūras
namā

28.09. plkst. 11:00

Miķeļtirgus laukumā pie viesnīcas

Septembrī

Interesantākā, lielākā un dažādākā dārzeņu izstādes –
konkursa veidošana Pampāļu bibliotēkā

07.09. plkst. 12:00

Kino seanss Pampāļu kultūras namā

20.09. plkst. 13:00

Kross bērniem, vecākiem un skolotājiem Pampāļu skolā

27.09. plkst. 19:00

Pampāļu kultūras namā Dzejas dienu pasākums „Vēstules tālajai zvaigznei” - literāri muzikāls ceļojums
Solveigas un Pēra Ginta pasaulē. Rāda Kursīšu pagasta
amatierteātris „Kodols”

27.09. plkst. 10:00

Olimpiskā diena Pampāļu skolā

30.09. plkst. 10:00

Miķeļdienas paklāja veidošana Pampāļu skolā

21.08. plkst. 10:00

Otrais sēņošanas čempionāts - atklāšana un starts Kareļu
sporta laukumā

28.08. plkst. 11:00

Dzejas dienu ietvaros „Portrets tuvplānā – Iveta Skapste”. Tikšanās ar bērnu dzejoļu autori Ivetu Skapsti Kursīšu pamatskolas bibliotēkā

Radošās nodarbības brošu un atslēgu piekariņu veidošanā no polimērmāliem ( Premo, Fimo) Zaņas skolā

14.09. plkst. 13:00

„Ceļojumu piezīmes – Austrālija”, ezerniece Regīna Nestecka dalīsies iespaidos par redzēto un piedzīvoto Austrālijā, Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

Zirņu pagasta zālītē pasākums „Vasara burciņā”. Aicinātas visas čaklās saimnieces ar konserviem un gardumiem ziemai, degustēsim un dalīsimies ar receptēm

14.09. plkst. 14:00

„Citrona” telpās „Jauniešiem Saldus novadā” projekta
„Mācies pats un māci citiem” nodarbība. Aicinati visi
interesenti!

28.09. plkst. 11:00

Pie „Citrona” visi, kuri vēlas pirkt un tirgot aicināti uz
Miķeļdienas tirdziņu

28.09. plkst. 21:00

„Citronā” diskotēka, ieejas maksa LVL 1,00

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
13.09. plkst. 14:00

Rotaļas deju ritmos Jaunlutriņu tautas namā

28.09.

Miķeļdienas pasākums ar izrādi „Mednieku kolektīva
atjaunošana” Jaunlutriņu tautas namā

30.09. plkst. 14:00

Miķeļdienas darbnīca - izstāde Jaunlutriņu dienas centrā
ŠĶĒDES PAGASTĀ

07.09. plkst. 11:00

No 11.09.
11.10.

līdz

Saldus pilsētas bibliotēkas ceļojošā grāmatu izstāde „Lielas, mazas, dažādas” – interesantas, lielas un smagas, miniatūras grāmatas, Kursīšu bibliotēkā

līdz Konceptuālā foto izstāde, grāmatas „Ceļš pie sevis” vizuālā seja, „Es esmu” Kursīšu bibliotēkā. Tikšanās ar
grāmatas autori Kristīni Maku oktobrī

20.09. plkst. 10:00

24.09. plkst. 19:00

05.10. plkst. 18:00

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ

Kursīšu pamatskolas 190 gadu jubilejas salidojums
LUTRIŅU PAGASTĀ

9.09.- 13.09.

Ziedu kompozīciju izstāde – „Veltījums Imantam Ziedonim” Lutriņu pamatskolā

12.09.

Ceļojums Imanta Ziedoņa pasaku pasaulē - „Krāsas,
lāči, bizes” – Saldus novada pašvaldības projektu fonda
atbalstītais biedrības „Lutriņu Sprīdīši” projekta „Lutriņu dzejas dienu maratons” pasākums Lutriņu pamatskolā

9.09. – 27.09. plkst.
14:00

PAMPĀĻU PAGASTĀ

Tēva dienai veltīts pasākums pie Šķēdes pakalpojumu
centra
KURSĪŠU PAGASTĀ

No 02.09.
30.09.

NĪGRANDES PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

14.09. plkst. 17:00

Notiks folkloras pēcpusdiena ar folkloras kopu „Medainis”

19.09. plkst. 12:00

Dzejas pēcpusdiena Zvārdē

Katru darba dienu nodarbības bērniem dienas centrā Kadiķītis (precīzs nodarbību plāns dienas centrā)

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 32, 2013. gada septembris. Izdevējs: Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elekroniskā versijā www.saldus.lv.
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807443. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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