2013. gada JŪLIJS

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS AKTUALITĀTES

Par Saldus novada domes priekšsēdētāju ievēl Indru Rassu

17. jūnijā notika jaunievēlētās domes pirmā sēde. Pirmo sēdi sasauca Vēlēšanu
komisija un to vadīja Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Egils Ķuzis. Jauno domi
uzrunāja Saldus garīdznieki – Uldis Gailītis un Ivars Eisaks. Viņi vēlēja būt saprotošiem un iecietīgiem un gādāt par katru Saldus novada iedzīvotāju.
Sēdes galvenais uzdevums bija ievēlēt jaunās domes priekšsēdētāju. Gandrīz
vienbalsīgi – ar 16 balsīm par un vienu balsi pret - par Saldus novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēta līdzšinējā domes vadītāja Indra Rassa (Politiskā partija „Reģionu alianse”). Viņa pateicās par izrādīto uzticību un teica, ka ar prieku turpinās
iesāktos darbus.
Par domes priekšsēdētājas atbrīvoto vietnieku ievēlēja Didzi Konuševski (Partija
„Vienotība”) un par domes priekšsēdētājas neatbrīvoto vietnieku – Māri Zustu (Partija „Vienotība”). Viņi bija arī vienīgie kandidāti šiem amatiem.
Pēc I. Rassas priekšlikuma deputāti pieņēma lēmumu dibināt vēl vienu komiteju.
Domē jau darbojās trīs komitejas – Finanšu, Attīstības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, tagad būs arī Teritoriālā komiteja. Tās pārziņā būs novada
vienmērīga attīstība.
Sēdes otrajā daļā tika ievēlēts Saldus novada pašvaldības izpilddirektors un divi
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa
vietnieki, jo iepriekšējo četru gadu pieredze rāda, ka pienākumu ir daudz. Izpilddirektora pienākumus pildīs līdzšinējais pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dubra (Politiskā
partija „Reģionu alianse”) un viņa vietnieki būs Māris Vārna (Partija „Vienotība”) un Sarmīte Ozoliņa.
Tika ievēlēts arī domes komiteju sastāvs. Komiteju locekļus partijas izvirzīja pēc domē iegūto deputātu vietu skaita. Finanšu komitejā ievēlēja
Indru Rassu, Artūru Maculēviču (Politiskā partija „Reģionu alianse”), Petru Brazdausku (Politiskā partija „Reģionu alianse”), Didzi Konuševski,
Dzintaru Rupeiku (Partija „Vienotība”), Ilzi Kļavu (Zaļo un zemnieku savienība), Reini Doniņu (Zaļo un zemnieku savienība), Aidi Heringu (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) un Sergeju Beļkeviču (Reformu partija). Attīstības komitejā ievēlēja Elmāru Kalniņu (Politiskā partija
„Reģionu alianse”), Artūru Maculēviču, Juri Levicu (Politiskā partija „Reģionu alianse”), Māri Zustu, Intu Vanagu (Partija „Vienotība”), Reini Doniņu, Māri Medni (Zaļo un zemnieku savienība), Aidi Heringu un
Sergeju Beļkeviču. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā ievēlēja Elmāru Kalniņu, Artūru Maculēviču, Petru Brazdausku, Dzintaru Rupeiku, Intu Vanagu, Ilzi Kļavu, Viktoru Drukovski
(Zaļo un zemnieku savienība), Valdi Dīriņu (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) un Uģi Feldmani (Nacionālā apvienība
„Visu Latvijai” – Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK). Jaunizveidotajā
Teritoriālajā komitejā ievēlēja Elmāru Kalniņu, Petru Brazdausku,
Juri Levicu, Didzi Konuševski, Māri Zustu, Viktoru Drukovski,
Māri Medni, Valdi Dīriņu un Uģi Feldmani.
Tika apstiprināts arī domes amatpersonu amata algas koeficents.
Informāciju sagatavoja
p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
Jaunievēlētie Saldus novada domes deputāti

Saldus novada pašvaldība aicina pieteikties dalībai Saldus novada domes pastāvīgajās
komisijās un padomēs
Saldus novada pašvaldība aicina pieteikties dalībai šādās Saldus novada domes pastāvīgajās komisijās un padomēs:
- mājokļu komisijā;
- transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas
komisijā;
- izglītības komisijā;
- kultūras, sporta un tūrisma komisijā;
- totalitārā režīma cietušo atbalsta komisijā;

- komisijā darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības
partneriem;
- jaunatnes lietu konsultatīvā padomē;
- uzņēmēju konsultatīvā padomē;
- garīgo lietu padomē.
Pieteikumi iesniedzami līdz š.g. 15. jūlijam Saldus novada pašvaldībā (Striķu ielā 3, Saldū) vai e-pasta adresē dome@saldus.lv.
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DOMES SĒDES
Saldus novada domes 2013. gada 13. jūnija sēdē pieņemti šādi lēmumi:
1.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” 2012. gada publisko pārskatu.
2.	Apstiprināt Saldus novada domes 2012. gada publisko pārskatu.
3.
Izteikt pateicību, pasniedzot Saldus novada domes Goda rakstu Kārlim Makam par ilggadēju pedagoģisko un administratīvo darbību
Cieceres internātpamatskolā un mūža ieguldījumu izglītības sistēmas
pilnveidē Saldus novadā.
4.	Apstiprināt Saldus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013. -2038. gadam projektu.
5.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18 „Par licencēto makšķerēšanu Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī”.
6.
Bez apbūves tiesībām iznomāt SIA „Vidzemes sēta” Saldus
novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Ķirmenieku purviņš”, Kursīšu
pagastā, krūmmelleņu un dzērveņu audzēšanai, slēdzot zemes nomas līgumu ar termiņu astoņi gadi.
7.
Nodot atkārtoti atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kalnsētas iela 23-10, Saldus, kas sastāv no
dzīvokļa īpašuma Nr. 10, 360/4688 kopīpašuma domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, šķūņa un zemes gabala 1334 kvm.
8.
Nodot atsavināšanai, pārdodot publiskā izsolē ar augšupejošu
soli, Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Aizvēji”, Vadakstes pagastā, kas sastāv no zemes gabala 0,62 ha platībā.
9.
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Latvijas
Neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija” sabiedriskās aktivitātes „Sadraudzības un pieredzes apmaiņas brauciens uz Siguldu pie
radniecīgās organizācijas biedriem” realizācijai; piešķirt līdzfinansējumu Ls 200 apmērā biedrībai „Ezeres makšķernieku klubs” sabiedriskās
aktivitātes „Ezeres makšķernieku vasara 2013” realizācijai; slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
10.
No 2013. gada budžeta līdzekļiem nodrošināt pašvaldības
finansējuma daļu 10% apmērā, kas ir LVL 5 089,33 no plānotajām
ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām projektā
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs” Latvijas - Šveices sadarbības programmas ietvaros” .
11.
Ņemt ilgtermiņa kredītu līdz LVL 150 000 apmērā līdz 20
gadiem Ezeres vidusskolas ēkas un Zaņas skolas sporta angāra ēkas sakārtošanas projektu realizācijai no Valsts kases ar tās noteikto kredīta
atmaksas procenta likmi vai no citas kredītiestādes ar pašvaldībai izdevīgākiem kredīta nosacījumiem.
12.	Apstiprināt samaksu par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes
pagastu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Jaunlutriņu ciemā. Turpmāk dzeramā ūdens piegāde būs 0,261 Ls/ m3 un kanalizācijas izmaksas
- 0,310 Ls/ m3.
13.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzeja maksas pakalpojumu izcenojumus.
14.
Izdarīt grozījumus 2010. gada 29. jūlija noteikumos Nr. 8
„Par Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”, papildināt noteikumu 2.1.apakšpunktu ar
teikuma daļu: „2.1. …, kuri finansējumu atalgojumam saņem no valsts
budžeta mērķdotācijām”.
15.	Apstiprināt „Kārtību, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu
zīmēm”.
16. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru slēgt vienošanos ar SIA „Saldus namu pārvalde” par papildus teritorijas uzturēšanu un kopšanu, vienojoties par zāliena pļaušanas pakalpojumu Saldus
pilsētā.
Saldus novada domes 2013. gada 17. jūnija sēdē pieņemti šādi lēmumi:
1.
Ievēlēt deputāti Indru Rassu par Saldus novada domes priekšsēdētāju.
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2.
Ievēlēt deputātu Didzi Konuševski par Saldus novada domes
priekšsēdētājas atbrīvoto vietnieku.
3.
Ievēlēt deputātu Māri Zustu par Saldus novada domes priekšsēdētājas neatbrīvoto vietnieku.
4.
Saldus novada domē izveidot finanšu komiteju, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, attīstības komiteju un teritoriālo
komiteju. Katrā komitejā darbosies deviņi deputāti.
Saldus novada domes 2013. gada 17. jūnija ārkārtas sēdē pieņemti
šādi lēmumi:
1.
Iecelt Saldus novada pašvaldības izpilddirektora amatā Pēteri
Dubru.
2.
Iecelt Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces
amatā Sarmīti Ozoliņu.
3.
Iecelt Saldus novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka
amatā Māri Vārnu.
4.	Apstiprināt domes priekšsēdētāju Indru Rassu par Saldus novada domes finanšu komitejas priekšsēdētāju.
5.
Ievēlēt domes deputātus - Artūru Maculēviču, Petru Brazdauski, Didzi Konuševski, Dzintaru Rupeiku, Ilzi Kļavu, Reini Doniņu,
Aidi Heringu un Sergeju Beļkeviču par Saldus novada domes finanšu
komitejas locekļiem.
6.
Ievēlēt domes deputātus - Elmāru Kalniņu, Artūru Maculēviču, Juri Levicu, Māru Zustu, Intu Vanagu, Reini Doniņu, Māri Medni,
Aidi Heringu un Sergeju Beļkeviču par Saldus novada domes attīstības
komitejas locekļiem.
7.
Ievēlēt domes deputātus - Elmāru Kalniņu, Artūru Maculēviču, Petru Brazdauski, Dzintaru Rupeiku, Intu Vanagu, Ilzi Kļavu, Viktoru Drukovski, Valdi Dīriņu un Uģi Feldmani par Saldus novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļiem.
8.
Ievēlēt domes deputātus - Elmāru Kalniņu, Petru Brazdauski,
Juri Levicu, Didzi Konuševski, Māri Zustu, Viktoru Drukovski, Māri
Medni, Valdi Dīriņu un Uģi Feldmani par Saldus novada domes teritoriālās komitejas locekļiem.
9.
No 2013. gada 17. jūnija Saldus novada domes priekšsēdētājas mēnešalgas noteikšanai piemērot koeficientu 3,64 un no 2013. gada
17. jūnija Saldus novada domes priekšsēdētājas atbrīvotajam vietniekam mēnešalgas noteikšanai piemērot koeficientu 3,2. Domes amatpersonu atalgojumu nosaka pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Saldus novada domes
saistošajiem noteikumiem „Noteikumi par Saldus novada domes un
Saldus novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. Algas
lielumam par pamatu tiek ņemta Latvijā tautsaimniecībā nodarbināto
vidējā mēnešalga, piemērojot attiecīgu koeficientu.
10. No 2013. gada 17. jūnija Saldus novada pašvaldības izpilddirektoram noteikt mēnešalgu 85% apmērā no Saldus novada domes
priekšsēdētājas mēnešalgas.
Saldus novada domes 2013. gada 19. jūnija ārkārtas sēdē pieņemti
šādi lēmumi:
1.	Apstiprināt Saldus novada pašvaldības pārvaldes struktūrshēmu (struktūrshēma apskatāma Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv,
sadaļā „Saldus novada dome/Domes sēdes”).
2.
Iecelt Egilu Ķuzi par Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju.
3.
Iecelt Innu Kislinu par Saldus novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāju.
4.
Iecelt Dairu Šlanku par Saldus novada pašvaldības finanšu
nodaļas vadītāju.
5.
Iecelt Aivaru Kaņepu par Saldus novada pašvaldības saimnieciskās nodaļas vadītāju.
6.
Iecelt Zigurdu Zabludovski par Saldus novada pašvaldības revidentu.
7.
Izvirzīt Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes kop-

DOMES SĒDES
sapulcei apstiprināšanai padomes sastāvā Saldus novada domes priekšsēdētāju Indru Rassu.
8.	Dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdēs Indras Rassas prombūtnes laikā aizvietotāja statusā ar balsstiesībām
izvirzīt Saldus novada domes priekšsēdētājas atbrīvoto vietnieku Didzi
Konuševski.
9.	Deleģēt dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā Saldus novada domes
deputātu Viktoru Drukovski.
Saldus novada domes 2013. gada 27. jūnija ārkārtas sēdē pieņemti
šādi lēmumi:
1.	Apstiprināt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Petru Brazdausku un atbrīvot viņu no Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta
pārvaldes vadītāja amata ar 2013. gada 25. jūniju.
2.
Izveidot 20 Saldus novada domes pastāvīgās komisijas un padomes un apstiprināt to skaitlisko sastāvu. Izsludināt publisku pieteikšanos dalībai komisijās un padomēs.
3.
Noteikt paraksta tiesības Saldus novada pašvaldības amatpersonām.
4.	Grozīt Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku amatu
nosaukumus. Turpmāk Saldus novada domes priekšsēdētājas atbrīvotā
vietnieka amatu sauks par Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku un Saldus novada domes priekšsēdētājas neatbrīvotā vietnieka amatu
sauks par Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības jautājumos.
5.	Atļaut Indrai Rassa savienot Saldus novada domes priekšsēdētājas amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekles amatu.
6.	Atļaut Didzim Konuševskim savienot Saldus novada domes

priekšsēdētājas vietnieka amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.
7.	Atļaut Saldus novada domes deputātam Viktoram Drukovskim savienot deputāta amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijas locekļa amatu.
8.
Noteikt Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieku attīstības jautājumos Māri Zustu par pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrībās un publiski privātās
kapitālsabiedrībās, kurās Saldus novada pašvaldībai ir kapitāla daļas
(akcijas), ar lēmumu pieņemšanas tiesībām, kā arī tiesībām pārstāvēt
Saldus novada pašvaldību publiski privāto kapitālsabiedrību un privāto
kapitālsabiedrību dalībnieku sapulcēs. Līdz šim šo piemākumu pildīja
Indra Rassa.
9.	Atļaut Saldus novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” savas darbības nodrošināšanai nomāt no SIA „Saldus medicīnas
centrs” nedzīvojamās telpas Slimnīcas ielā 3, Saldū, slēdzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu uz desmit gadiem.
10. Pilnvarot Saldus novada pašvaldības izpilddirektoru Pēteri
Dubru pildīt Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa
administratora pienākumus, lai veiktu visas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma nodokļa savlaicīgā iekasēšanā.
11.	Apstiprināt budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība” nolikumu.
12. Uzsākt Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma
informācijas centrs” un budžeta iestādes „Saldus novada pašvaldība”
kultūras un sporta nodaļas reorganizāciju, izveidojot Saldus novada pašvaldības aģentūru „Kultūras, tūrisma informācijas un sporta centrs”.
Sēžu pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv sadaļā
„Saldus novada dome/Domes sēdes”.

AKTUALITĀTES
Saldū viesojās delegācija no Saldus novada sadraudzības pilsētas Norvēģijā – Voldas
28. jūnijā Saldū viesojās delegācija no Saldus novada sadraudzības pilsētas Norvēģijā – Voldas. Ciemos bija ieradies skolēnu orķestris, dejotāju grupa, kā arī Voldas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
Dans Bjornesets (Dan Bjørneset) ar sievu.
Viesošanās laikā ciemiņi aplūkoja jauno mākslas un mūzikas skolu
ēku, devās ekskursijā pa pilsētu, kā arī kopā ar Saldus mūzikas skolas orķestri uzstājās sadraudzības koncertā. Kaut gan laika apstākļi
nebija labvēlīgi brīvdabas koncertam, prieks, ka klausītāji nenobijās
no lietus un jautri sita takti skanošajām kompozīcijām. Patīkams pārsteigums ikvienam apmeklētājam bija abu orķestru kopīgi izpildītā
kompozīcija, kas pēc Saldus mūzikas skolas direktora Artūra Maculēviča vārdiem bija īsts eksperiments, jo abi orķestri nekad nebija kopā
uzstājušies. Ar šo kompozīciju koncerts arī izskanēja.
Viesošanās laikā Voldas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tikās
ar Saldus novada pašvaldības pārstāvjiem – domes priekšsēdētāju Indru Rassu, priekšsēdētājas vietnieku Didzi Konuševski un Saldus pagasta pārvaldes vadītāju Ausmu Liepu, jo tieši Saldus pagasta ļaudis
deviņdesmito gadu beigās aizsākta sadraudzību ar Voldas pašvaldību.
Tikšanās reizē klāt bija arī SIA „Saldus ceļinieks” pārstāvis Gints Karols. Tikšanās laikā tika pārrunāts abām pašvaldībām kopīgais un atšķirīgais,
tāpat tika aktualizēts jautājums par eiro ieviešanu Latvijā, kā arī apspriesti aktuālie jautājumi uzņēmējdarbības attīstībā abās pašvaldībās, jo īpaši
saistībā ar ceļu būvi.
Kā ciemošanās noslēgumā atzina Bjorneseta kungs, viņaprāt, Saldus novadā redzama pozitīva izaugsme. Jāpiebilst, ka visi ciemiņi izrādīja neviltotu sajūsmu par jauno Saldus mūzikas un mākslas skolu ēku – ērtajām mācību telpām un brīnišķīgo koncertzāli. Vizītes laikā gan norvēģu draugi,
gan Saldus novada pašvaldības pārstāvji izteica cerību, ka šī ciemošanās kalpos par ierosmi tālākai sadarbībai.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa
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AKTUALITĀTES
Saldū ir energoefektīvākā ēka Latvijā
Martā tika izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā
2013”. Tā ietvaros tika saņemti 42 pieteikumi, no kuriem 25 iesniedzēji pretendēja uz uzvaru nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2013”. Nominācijā „Energoefektīvākā renovētā
daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2013” bija iesniegti 25 pieteikumi, tostarp divi no Saldus - Jelgavas iela 13 un Tūristu iela 11.

G. Samoška un D. Konuševskis

Ēkas renovācijas darbu veicējs SIA “Skorpions VS”.

Renovētā daudzdzīvokļu ēka Jelgavas ielā 13 ieguva pirmo vietu
un titulu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2013”, Tūristu iela 11 tajā
pašā nominācijā ieguva trešo vietu.
Noslēguma pasākums notika 26. jūnijā, Rīgā. 1. jūlijā, pie ēkas tika
pielikta goda plāksne.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Konkurss „Energoefektīvākā ēka
Latvijā” tiek organizēts jau trešo gadu pēc kārtas un pērn dalībai konkursā tika saņemts 41 pieteikums.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnālu „Būvinženieris”.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

Saldus Radio atkal ēterā
Saldus Radio 21., 22., un 23. jūnijā skanēja Saldus pilsētas centra, O. Kalpaka laukumā. Ar jautru latviešu mūziku radio kolektīvs centās saldeniekiem radīt svētku noskaņu,
un pēc iedzīvotāju atsauksmēs, tas arī izdevās.
Trijās dienās ikviens varēja piedalīties konkursos, kur bija iespēja tikt pie vērtīgām
balvām (ielūgumiem uz grupas „The Killers”, Eltona Džona un Hosē Karerass koncertiem).
Šīs trīs dienas varēja uzskatīt kā savdabīgu reklāmu pašam Saldus Radio, jo ik pa laikam cilvēkiem atgādināja, ka zibens radītās sekas ir novērstas un jau no 28. jūnija radio
atkal varēs dzirdēt frekvencē 107,9, kā arī internetā www.saldusradio.lv.
Informāciju sagatavoja Saldus Radio ziņu redaktore Zane Lākute

Saldus novada pašvaldība ir izveidojusi brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi
Saldus novada pašvaldība ir izveidojusi brīvo nekustamo īpašumu datu bāzi, kura tiek papildināta ar
informāciju par īpašumiem visā Saldus novada teritorijā. Lai pilnveidotu datu bāzi, aicinām arī privātīpašniekus iesūtīt informāciju datu bāzes papildināšanai par saviem nekustamajiem īpašumiem (telpas, zeme,
ēkas), kurus Jūs vēlētos piedāvāt nomai/pārdošanai. Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu (pieteikuma anketa
atrodama Saldus novada mājas lapā www.saldus.lv) un nosūtīt uz e-pastu: liga.vasilevska@saldus.lv vai
kristaps.osis@saldus.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Kristapam Osim pa tālr. 26114803 vai Līgai
Vasiļevskai pa tālr. 63807918. Ar informāciju par brīvajiem nekustamajiem īpašumiem iespējams iepazīties
mājas lapā www.saldus.lv.
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Saldus novada pašvaldība

DZIESMU UN DEJU SVĒTKI
Saldū plīvo XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku karogs
30. jūnijā O. Kalpaka laukumā svinīgi tika atklāti XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētki
un pacelts Saldū iedziedātais Dziesmu un Deju svētku karogs. Skatītājus priecēja priekšnesumi TDA “Kursa” un pūtēju orķestra “Saldus” izpildījumā. Brīdī, kad saule debesīs atradās visaugstāk, skanot dziesmai
„Saldus Saule”, mastā tika uzvilkts Saldus Dziesmu un Deju svētku karogs.
30. jūlijā visos pagastos, novados un pilsētās pret sauli tika pacelti īpaši Dziesmu svētkiem veidoti karogi, kuros attēlota katra pagasta un pilsētas pašdarbnieku iedziedātā zīme, dziesmas un vietas nosaukums.
Saldus karoga pacelšanas mirklis tika nofotografēts un vakarā svētku atklāšanas brīdī tika parādīta kopaina Latvijā.
Pasākumu organizēja Saldus kultūras centrs, pasākumu atbalstīja Saldus novada pašvaldība.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

PAGASTOS
Kursīšu pagastā
3. jūnijā Saldus un Brocēnu novadu bibliotekāri viesojās Jaunlutriņu pagastā izbraukuma seminārā „Veselā miesā vesels gars”. Seminārs
notika pasākuma ciklā „Ar gudru prātu un desmit pirkstiem”, kas tiek
realizēts Saldus un Brocēnu novada bibliotēkās. Pasākuma laikā iepazinām Jaunlutriņu pagasta Ošenieku un Jaunlutriņu bibliotēkas, to darbu,
kā arī uzklausījām veikala „Avokado” īpašnieces Agitas Sproģes stāstījumu par garšvielām un to lietošanu uzturā, semināra noslēgumā kopā
ar Ventspils zāļu sievu Līgu Reiteri iepazinām Latvijā augošos augus, to
pielietošanu veselības uzlabošanā, uzturā.
Gaidot Jāņu dienu, bibliotēkā tika iekārtota literatūras izstāde „No
pirts idejas un pamatiem līdz pirtī iešanai”, kurā interesenti varēja iepazīties ar materiāliem no bibliotēkas fondiem par pirts celtniecību, pirts
procedūrām un pirtī iešanu, kā arī interesantiem pirtnieku stāstiem.
18. jūnijā Saldus novada dienvidu bibliotekāri tikās izbraukuma
grāmatu tirdzniecības pasākumā Kursīšos, kura laikā tika papildināti
Vadakstes, Ezeres, Pampāļu, Rubas un Līkupēnu, Jaunauces un Kursīšu pagasta bibliotēku fondi ar jaunām grāmatām no grāmatu tirgotāja
„Virja” piedāvājuma.
20. jūnijā bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori rīkoja
Jāņu ielīgošanu „Saule brauca pār kalniņu, Jāņu dienu svētīdama” kopā
ar folkloras kopu „Medainis” no Saldus. Vairāk nekā 35 lieli un mazi
kursīšnieki un viesi piedalījās svinīgā ugunskura iededzināšanā, kopīgi
dziedāja dziesmas, gāja rotaļās, dancoja, lustējās un cienājās ar Jāņa tēva
un Jāņa mātes sagatavoto cienastu, kopīgi tika pavadīta saulīte. Līgotāji tika iepazīstināti ar Vasaras saulgriežu tradīcijām, svētku svinēšanu
un mūspuses folkloras bagātībām. Pasākums notika projekta „No tautas
pūra lādes” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.
23. jūnija vakarā kursīšnieki un pagasta viesi tika aicināti kopīgi svinēt Līgo vakaru un sagaidīt Jāņu dienu pagasta estrādē. Vakara gaitā tika
izrādīts uzvedums „Jāņi baltās nakts krāsā”, kurā filmas „Limuzīns Jāņu
nakts krāsā” gan pārveidotās, gan oriģinālās epizodes (rež. Sanita Vītola) amatierteātra „Kodols” izpildījumā mijās ar skaistām latviešu dziesmām sieviešu vokālā ansambļa „Allegro” (vad. Elvīra Luce) skanējumā.
Pasākuma noslēgumā pārvaldes vadītājs izsolīja „Līgo vakara un Jāņu
dienas mēbeļu komplektus” estrādē, kurus varēja izmantot zaļumballē,
kurā spēlēja Kalnu kapela no Nīgrandes. Vakara tumšākajā brīdī gaisā
kopīgi ap dīķi tika palaisti klusie salūti - gaismas lukturi, lai tā ātrāk
sagaidītu rītu un saulīti. Tas nekas, ka Līgo vakarā lija, tas netraucēja
baudīt vakaru, mūziku un danču priekus.
Priecīga ziņa visiem „Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrijas 2013” potenciālajiem dalībniekiem. Pateicoties izstrādātajam projekta pieteikumam,
bibliotēka guvusi atbalstu un bibliotēkas fonds papildināts ar trūkstošajām 14 akcijas grāmatām par kopējo summu Ls 63,85. Akciju sāksim
augustā, kad bibliotēkas vadītājs atgriezīsies no ikgadējā atvaļinājuma.
Lai visiem priecīga un silta vasara!

Pēc veiksmīgi aizvadītas Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra
lojalitātes programmas pirmās sezonas, bibliotēka aicina piedalīties un
iesaistīties bibliotēkas draugu kustībā jeb Kursīšu bibliotēkas Lojalitātes
programmas „Lojalitātes programma” – 2. tūrē. Programma norit līdz
30.03.2014. un tajā aicināti piedalīties visi Kursīšu pagasta iedzīvotāji,
bibliotēkas esošie un potenciālie apmeklētāji, kuri reģistrējas programmā un lasa, apmeklē bibliotēkas organizētos pasākumus un izstādes,
iesaistās pasākumu organizēšanā un izrāda iniciatīvu jaunu pasākumu
organizēšanai, par to saņemot un krājot akcijas uzlīmes (punktus). Iesaistoties programmā būs labi pavadīts laiks un pilnveidota personība,
būsi aktīvs, nodrošināta dalība pasākumā “Bibliotēkas draugi, kopā lai
nāk”, balvas no programmas atbalstītājiem - Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra, Kursīšu pagasta pārvaldes, AS „Swedbank” Saldus
filiāles, Liepājas Teātra, Saldus pārtikas kombināta, laikraksta “Saldus
Zeme”, SIA „Jānis Roze”. Sīkāka informācija par programmu http://
www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka.
Veidosim literāro darbu kopkrājumu. Aicinām sarosīties visus rakstošos - bijušos un esošos kursīšniekus. Kursīšu bibliotēka 2013. gada
Dzejas dienu ietvaros vēlas izdot literāro darbu kopkrājumu „Pirmie
asni”, kurā tiktu publicēti Kursīšu pagasta rakstošo ļaužu dzeja, proza,
dramaturģiski darbi un citi radošie darbi. Ar šo iniciatīvu vēlamies mudināt izpausties radoši, nebaidīties atklāt savu talantu. Iesniegt darbus
aicinām visus, kuri jūtas piederīgi Kursīšiem, bijušos un esošos kursīšniekus. Darbi iesniedzami līdz 2013. gada 31. jūlijam Sīkāka informācija nolikumā mājas lapā www.kursisi.lv .
Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu pagasta bibliotēkas - informācijas centra vadītājs

Pampāļu pagastā
Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai
piemīt kas savs un neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks,
vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā
ir tik dažāds, kā cits neviens.
Ar šiem Alfrēda Krūkļa vārdiem sveiciens visiem jūnijā dzimušajiem
pampāļniekiem!
14. jūnijā Pampāļos bija sabraukuši pensionāri no Auces, Druvas un
Sabiles. Jau par tradīciju kļuvusi tikšanās Pampāļos. Tika sveikti pirmā
pusgada apaļo gadu jubilāri. Pampāļu pensionāri piedāvāja jaunu tradīciju – pasākumu sākt ar himnu. Pasākuma dalībnieki saņēma piespraudi
margrietiņas formā, jo arī lustējās „Margrietiņu ballē”. Priekšnesumus
sniedza Zaņas pagasta pašdarbnieki un Druvas seniori. Notika kopīga
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PAGASTOS
fotografēšanās, atrakcijas un dejošana.
14. jūnijs – diena, kurā pieminam 1941. gada represiju upurus. Pie
piemiņas akmens skanēja dziesmas, dzeja un skolotājas Dagnijas Vilmanes uzruna. Pie akmens sagūla ziedi un tika aizdegtas sveces.
15. jūnijā savu izlaidumu svinēja Pampāļu pamatskolas kolektīvs.
Šogad 9. klasi pabeidza seši skolēni.
8. jūnijā Pampāļu folkloras kopa piedalījās Jāņu ielīgošanā un Uguns
rituāla veikšanā „Smuku muižā”.
Šogad ar Uguns rituālu sākās Līgo vakars arī Pampāļu parkā. Izlūdzāmies svētību no zemes un debesīm. Ziedojām ugunij un ūdenim. Sadedzinājām pērnā gada Līgo vainagus. Atdevām ugunij trejdeviņas zāles
un sadevušies rokās teicām – „Lai top!”.
15. jūnijā folkloras kopa ielīgoja Dziesmu svētkus Ventspilī.
20. jūnijā notika radošā darbnīca „Dzīvo vesels”, kuru organizēja
Pampāļu pagasta bibliotekāre. Tas bija izbrauciens ar velosipēdiem uz
pļavām, kurās var salasīt ārstniecības augus. Pareizs lasīšanas laiks, pareiza kaltēšana, pareizi nosaukumi un pareizs pielietojums. Par to visu
varēja uzzināt pasākuma laikā.
30. jūnijā, tāpat kā citur Latvijā, arī Pampāļos tika pacelts Dziesmu
svētku karogs. Karogu iedziedāja folkloras kopas dalībnieki. Kopa pārstāvēs pagastu un Saldus novadu lielajos svētkos un viņiem arī bija tas
gods, pacelt karogu Pampāļu pagasta centrā. Pasākuma laikā dzirdējām
tās dziesmas, kuras kopa izpildīs lielo svētku laikā. Neizpalika rotaļas un
nostāsti. Noslēgumā palaidām pasaulē krāsainus balonus!
Jūnijā Pampāļu pagasta pārvaldē pārmaiņas. Deputāts Petrs Brazdausks vairs nevadīs pagasta dzīvi.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Novadnieku pagastā
21. jūnijā svinīgi tika atklāts Dienas centrs Novadnieku pagastā. Tas
tapis par Saldus novada pašvaldības un Novadnieku pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļiem. Šī Dienas centra vadītāja ir līdzšinējā Novadnieku
pagasta sociālā darbiniece Gunta Konuševska. Viņa ar lepnumu stāstīja,
ka Dienas centrs remontēts pašu darbinieku spēkiem.
Dienas centrs atrodas Novadnieku pagasta pārvaldes administratīvās
ēkas 1. stāvā tur, kur līdz šim atradās administrācija. Dienas centrs ieguvis plašākas un gaišas telpas pasākumiem, nodarbībām un citām aktivitātēm, kuras būs pieejamas bērniem, jauniešiem, pensionāriem un citiem
pagasta iedzīvotājiem. Tagad Novadnieku pagastā strādā arī sociālais
pedagogs.

Dienas centra vadītāja G. Konuševska

Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe
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Šķēdes jaunieši īsteno projektu
„Brauc un dari!”
No 30. jūnija līdz 7. jūlijam neformālā jauniešu grupa no Šķēdes devās velobraucienā pa Saldus novadu, lai tuvāk iepazītu visus novada
pagastus, kā arī katrā pagastā tiktos ar vietējiem jauniešiem un kopā
padarītu kādu labu darbiņu. Jaunieši iepazīs arī novadā jauniešiem draudzīgas vietas – kur var atpūsties, kur var kaut ko iemācīties un kur var
pastrādāt, vismaz vasarā.
Informāciju sagatavoja Monta Zauere

Zaņas pagastā
15. jūnijā tika rīkota atmiņu pēcpusdienas tikšanās ar kolhoza laika bērnudārza „Vārpiņas” pedagogiem un darbiniekiem. Atmiņu pēcpusdienā uz sarunām mūs mudināja mūziķa - vijolnieka Edgara Ziņģa
spēlētie skaņdarbi un priekšnesums. Paldies māksliniekam par skaisto
noskaņu un paldies ikvienam, kurš šo pēcpusdienu veltīja, lai dalītos tā
laika atmiņās.
23. jūnijā aizvadījām lietainus Līgo vakaru Baļķulejas estrādē.
Priekšnesumus sniedza pagasta amatiermākslas pašdarbnieki. Līgo vakarā izspēlējām jau vienu tradicionālu loteriju starp Līgo vainagu īpašniekiem un vienu jaunu loteriju ar telti galvenajā balvā, pie kuras bija
iespējams tikt ikvienam nopirktās loterijas īpašniekam, kurš klātienē
vēroja pasākumu. Spītējot lietum, ar mums zaļumballē kopā bija Viktors
un Gatis no Liepājas.
No 25. jūnija Zaņā notika ikgadēja jauniešu nometne, kurā piedalījās
jaunieši no Norvēģijas. Arī šogad viņi ar interesi un ar aktivitātēm izklaidēja mazākos pagasta iedzīvotājus. Ar sarunām viesojās pie pagasta
iedzīvotājiem.
29. jūnijā norisinājās bērnu žūrijas ekskursija uz Sabili, ko organizēja
bibliotēkas vadītāja Silvija Hermansone.
Informāciju sagatavoja Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
Jūnijs Zirņu pagastā iesākās ar Vispasaules adītāju dienai veltīto pasākumu “Valdziņu burvestības...”, kura laikā tika veicināta iedzīvotāju interese par adīšanu. Uzsvars tiek likts uz adīšanu kādā sabiedriskā
vietā, bet tā kā bibliotēkas Zirņu pagastā sestdienās nestrādā, adītājas
pulcējās pārvaldes zālītē. Tika pārrunātas idejas par iesaistīšanos dažādos projektos nākotnē, kā arī par iespējām sakārtot telpas “Citronā”, lai
varētu organizēt tur dažādas kultūras aktivitātes un brīvā laika lietderīgu
pavadīšanu.
Biedrība “Puķuzirnis Z” guvusi Saldus novada domes “Es un mēs”
atbalstu projekta “Māci pats un iemāci citiem” īstenošanai. Sākot ar jūliju tiks organizētas dažādas nodarbības jauniešu lietderīgai brīvā laika
pavadīšanai.
14. jūnijā plkst. 17.00 Zirņos pie pagasta pārvaldes tika atklāts piemiņas akmens represētajiem.
22. jūnijā plkst. 18.00 tradīciju vietā pie Zirņu pamatskolas notika
vasaras saulgriežu pasākums. Zirņu pašdarbnieki izrādīja skeču “Jezga
ap zirņiem”, kopīgi tika siets Jāņu siers un kopā ar folkloras grupu “Virza” visi pasākuma dalībnieki gāja rotaļās un dziedāja līgodziesmas.
Informāciju sagatavoja Agrita Rimkus

PAGASTOS
Zvārdes pagastā
Pēc R. Blaumaņa lugas „Trīnes grēki” fragmenta pirmizrādes panākumiem ir skaidrs, ka zvārdeniekiem patīk skatīties un spēlēt teātri. Tāpēc
visus, kuri vēlas pievienoties Zvārdes amatierteātra aktieru rindām, aicinu pieteikties Striķu kultūras centrā.
Informāciju sagatavoja Sarmīte Kaufmane

SALDUS NOVADA DOME SVEIC JŪLIJA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domās,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī...
Ik rītu mostoties
Un esi laimīga.
/B. Debeļska/
Ezeres pagastā
Gunārs Ansons - 50
Romans Antonovs – 55
Irēna Grinkeviča - 60
Ginta Zegnere – 60
Elvīra Andersone – 65
Naste Misiņa – 65
Gunārs Polis – 80
Augenija Granauska – 85
Marija Zapāne – 85
Adele Baltaka - 97
Jaunauces pagastā
Gaida Zvirgzdiņa – 55
Viktors Jomants – 55
Rubas pagasts
Gita Freimane - 50
Broņislovs Jakšts – 50
Zofija Inta - 75
Regina Virkute - 75
Šķēdes pagastā
Valentīna Kārkliņa - 50
Ints Čaupovs - 55
Olga Gulbe - 60
Aina Zeltīte Rumpe - 70
Jaunlutriņu pagastā
Mihails Balcers - 60
Edmunds Kalniņš - 60
Jānis Zeltiņš - 60
Māra Reinholde - 65
Harija Vilka - 70
Biruta Ērgle - 75
Ruta Nīkrence - 75
Ermentīna Oliņa - 75
Gunārs Pelīte - 75
Kursīšu pagastā
Sarmīte Gustiņa - 55
Ausma Šķeive - 60
Andris Circenis - 65
Vilnis Lakstīgala - 75

Lutriņu pagastā
Vija Mūrniece – 55
Ervīns Freimanis – 55
Maiga Demkiva – 55
Arnolds Arājums – 65
Marija Upeniece – 80
Ritma Emilija Sārmiņa – 80
Lūcija Rumbeniece – 85
Nīgrandes pagastā
Hugo Jansons-Neifelds - 55
Zigurds Kleins - 60
Vija Kaire - 65
Elga Piterniece - 65
Antons Krasuckis – 70
Ona Jakutina - 85
Novadnieku pagastā
Indra Taulīna - 50
Mudīte Kristberga – 50
Vitauts Sabeckis – 55
Ligita Mikozāne – 60
Jānis Andžāns – 60
Zaiga Kazaka - 65
Rolands Zakevics - 65
Agris Eglītis - 65
Vija Stūre - 65
Jaņina Kimte – 65
Arvīds Korziņins – 70
Viesturs Vilerts - 75
Ona Pētersone – 75
Genoveva Kraiņeva - 80
Ilga Butāne – 80
Leontīne Grīsle - 91
Pampāļu pagastā
Raimonds Freimanis - 85
Saldus pagastā
Džineta Rubule - 50
Uldis Dakša - 50
Gunta Bērtiņa - 55
Ilzīte Stepanoviča - 55
Virginijs Valdajevs - 55
Maiga Ozolniece - 60
Alda Pūce - 75
Ausma Tūbele - 75
Vadakstes pagastā
Lonija Miķelsone - 65
Stase Tupika - 65
Jozs Muncis - 65
Alma Forstmane – 65
Valija Suškevica – 85
Ona Žake - 91

Zaņas pagastā
Aivars Buks – 55
Silva Ģēģermane - 65
Ruta Ozola – 65
Elena Groskaufmane - 75
Zirņu pagastā
Aivars Doniņš - 50
Māris Rimkus - 50
Aldis Vovers – 50
Aivars Erleckis - 55
Benita Sproģe - 55
Vladimirs Nikolajevs - 60
Armands Strazds – 60
Valerijs Hodasejevičs - 65
Imants Ķempelis - 65
Laima Rožukalna – 75
Biruta Freimane - 80
Leons Končus – 80
Aina Bušinska -91
Saldus pilsētā
Alfrēds Dambis – 70
Rita Dēvita – 70
Jānis Grīnbergs – 70
Selga Kaļitjuka – 70
Astrīda Kupča – 70
Broņislava Millere – 70
Dzidra Počkuraite – 70
Heldija Pozņaka – 70
Lilija Rubene – 70
Valija Rubule – 70
Silvija Treine – 70
Harijs Upenieks - 70
Ruta Cāzere – 75
Velta Didrihsone – 75
Zeltīte Geislere -75
Vija Liniņa – 75
Veneranda Madre -75
Ņina Rimķaviča – 75
Edīte Sļotova -75
Lidija Tarasēviča – 75
Smaida Ulrinkena – 75
Indulis Dišlers – 80
Dzidra Hovarte – 80
Elma Strautmane – 80
Tamāra Strazdiņa – 80
Alberts Zgirskis – 80
Rota Kalniņa – 85
Ausma Rūsa – 85
Arnolds Štēbelis – 85
Nelda Parta – 90
Marija Čeiča – 92
Veronika Brieze – 93
Vera Pīlēģe - 95
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PASĀKUMU KALENDĀRS JŪLIJAM
KALNSĒTAS PARKA ESTRĀDĒ

JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ

14.07. plkst. 16:00

Projekta „Manas brīvdienas” iestudējums „Pastaiga mākoņos”, ieejas maksas LVL 3.00

27.07. plkst. 20:00

Īsti latviska muzikāla komēdija "Bitīt rožu dārziņā", biļešu
cenas: LVL 4.00, 5.00, 6.00 „Biļešu paradīze” un SKC kasēs

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

18.05. – 27.10.

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

26.05. - 28.07.

Artas Dumpes tēlniecība izstādē „Gājputna atgriešanās”

No 20. - 21.07.
no plkst. 11:00 –
17:00

"Lillas Lavander" lavandu svētki Ošeniekos

20.07. plkst. 11:00

Kapu svētki Meiru kapos

20.07. plkst. 12:00

Kapu svētki Baznīcas kapos

20.07. plkst. 13:00

Kapu svētki Čakšu kapos
ŠĶĒDES PAGASTĀ

9.07. plkst. 10:00

„Mans vasaras ceļojums – Latvijā, Eiropā, pasaulē” ESIP tematiskā literatūras izstāde lietotāju apkalpošanas
nodaļā

Projekts „Piedzīvojumu meklējumos”, pulcēšanās pie
Šķēdes skolas, galamērķis – Juku dzirnavas; pa ceļam –
uzdevumi un piedzīvojumi

9.07. plkst. 13:00

Visu mēnesi

Zibenskonkurss: „Krāšņi, reibinoši un indīgi…”

Radoša pēcpusdiena bērniem „Pankūku tūre” Šķēdes dienas centrā

17.07. plkst. 14:00

25.07.

Jauno grāmatu diena

Radoša pēcpusdiena bērniem „Bizbizmārīšu salidojums”
Šķēdes dienas centrā

Visu mēnesi

„Novads un tā ļaudis jūlijā” klusajā lasītavā

31.07.

Garo brunču skrējiens pie Šķēdes dienas centra

Visu mēnesi

„Ko devuši, ko ņēmuši… Pilsētas galvas 1859-2013”
klusajā lasītavā

Visu mēnesi

„Veronika Brieze un viņas vadītā Tautas lietišķās mākslas
studija „SALDUS”” klusajā lasītavā

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
01.06.-31.08.

Visu mēnesi

„Sāļais vējš” Valda Brauna foto izstāde konferenču zālē

12.06. – 27.09.

„Zaļā prakse Engurē” Saldus mākslas skolas audzēkņu
radošo darbu izstāde

LUTRIŅU PAGASTĀ

10.07. plkst. 13:00

„Lasīšanas trešdiena” Lutriņu bibliotēkā

17.07. plkst. 13:00

„Lasīšanas trešdiena” Lutriņu bibliotēkā

24.07. plkst. 13:00

„Lasīšanas trešdiena” Lutriņu bibliotēkā

24.07. plkst. 18:00

Senioru sveikšana apaļās dzīves jubilejās Lutriņu klubā

24.07. plkst.19:30

Vārmes amatierteātris rāda V. Pumpures lugu „Kaimiņu
būšana” Lutriņu klubā

KAPELLERU NAMĀ

PAMPĀĻU PAGASTĀ

Darba laiki

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

No 19. – 20.07.

Sahaj Samadhi meditācijas kurss, maksa par kursu LVL
50.00

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

Pēc individuāla
pieprasījuma

Mūzikas nodarbības, pieteikties pa tālr. 29549955

Visu mēnesi

Saldus mākslas skolas mazo bērnu grupas „Zīmulīši” radošo darbu izstāde

12.07. plkst. 20:00

Pampāļu dramatiskā kolektīva pirmizrāde Leldes Stumbres luga ''Sūdi'' Pampāļu kultūras namā

13.07.

Vadakstnieku salidojums – plkst. 15:00 dievkalpojums
Priedulas lut. baznīcā un plkst. 18:00 svinīgais pasākums Vadakstes skolā

20.07.

"Ūdenssvētki" ar makšķerēšanu un netradicionālajām
sporta spēlēm Baļķulejas estrādē

24. - 25. jūlijs

Divu dienu diennakts bērnu un jauniešu nometne "Mans
sapņu uzņēmums". Nometne tiek organizēta Sorosa
fonds – Latvija atbalstītā projekta „Sabiedrisko centru
attīstības turpinājums Saldus novadā” ietvaros. Nometnes laikā būs iespēja gan vienkāršā, rotaļu veidā apgūt
uzņēmējdarbības pamatus, gan darboties radoši, gan
sportot

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

SALDUS TIRGŪ
27.07.

Saimnieku dienas tirgus
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

Pēc kalendāra kat- Saldus
ru pirmd., otrd., (Saldus
trešd. plkst. 19:00

novada
sporta

atklātais
laukuma

čempionāts
mākslīgais

ZIRŅU PAGASTĀ

futbolā
segums)

14.07. plkst. 13:00

Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumi
Zirņu pagasta Pidraišu kapsētā

Pēc kalendāra

Atklātās sacensības pludmales volejbolā Druvas stadionā

14.07. plkst. 14:00

28.07.

EVE vasaras kauss 4. posms autoveiklībā Druvas lidlaukā

Skrundas evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojumi
Zirņu pagasta Kasparleišu kapsētā

Jūlijā

Biedrības „Puķuzirnis Z” projekta “Māci pats un iemāci
citiem” nodarbības. Sīkāka informācija stendā pie pagasta vai portālā www.draugiem.lv

20.07.

Netradicionālās sporta spēles Zirņos

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRADĪVĀ ĒKĀ, AVOTU
IELĀ 12
11.07.

Pasākums "Zelta ģimene"
EZERES PAGASTĀ

28.07. plkst. 10:00

Vasaras gadatirgus Ezeres centra laukumā

ZVĀRDES PAGASTĀ

27.07. plkst. 10:00

Esošo un bijušo zvārdenieku salidojums, plkst. 19:00 spēlēs ansamblis „Akords”

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 30, 2013. gada jūlijs. 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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