2014. gada APRĪLIS

AKTUALITĀTES
Izstāde “Ražots Saldū”
4. un 5. aprīlī Saldus Sporta kompleksā jau trešo reizi
norisinājās izstāde „Ražots Saldū”, bet pirmo reizi atsevišķi no Saldus novada svētkiem.
Apmeklētājus ar saviem produktiem, darinājumiem un
sniegtajiem pakalpojumiem izstādē iepazīstināja ražotāji,
pakalpojumu sniedzēji, iestādes, kā arī biedrības un pagastu pārvaldes. Lūk, daži fotomirkļi no pasākuma!
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DOMES SĒDE
Saldus novada domes 27. marta domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1.	Apstiprināt licenču izsniegšanu SIA „Teibu” pieaugušo neformālās izglītības programmu realizācijai, pasniedzot kursus: skolēnu un
jauniešu prezentēšanas prasmju pilnveidošana - 16 stundas; skolotāja
pašpārliecība un argumentācijas prasmes neviennozīmīgās situācijās - 8
stundas; pārliecinoša uzstāšanās I - 8 stundas; pārdošanas māksla - 16
stundas; argumentācijas teorija un prakse - 8 stundas; runas māksla (ievadkurss) - 3 stundas.
2.	Grozīt dažādu pašvaldības iestāžu nolikumus, precizējot nosaukumus un norādot summas euro.
3. Pilnvarot Saldus novada domes Mājokļu komisiju izskatīt un pieņemt lēmumus, izdot administratīvos aktus par: dzīves vietas anulēšanas jautājumiem; dzīvojamās platības izīrēšanu vai maiņu; personu
(ģimeņu) reģistrāciju dzīvokļu uzlabojuma reģistra grupā vai dzīvokļu
apmaiņas reģistrā, vai izslēgšanu no reģistru grupas; dzīvokļa nodošanu
apakšīrē; dzīvojamās platības izīrēšanu Sociālajā(-s) mājā(-s); sociālā
dzīvokļa statusa piešķiršanu un pagarināšanu; krīzes situācijā nonākušu
iedzīvotāju izmitināšanu uz laiku krīzes dzīvokļos; pagaidu dzīvojamās
platības ierādīšanu; dzīvojamās telpas lietošanas tiesību pārņemšanu un/
vai dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu.
4.	Atļaut Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvaldes vadītājai
Ausmai Liepai, Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes vadītājai Dinai Brēdavai, Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājam
Imantam Džulim, Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes
vadītājam Valdim Gūtmanim savienot amatu ar Saldus novada domes
mājokļu komisijas locekļa amatu. Atļaut Saldus novada pašvaldības SIA
„Saldus namu pārvalde” valdes loceklim Kristapam Osim savienot amatu ar Saldus novada domes mājokļu komisijas locekļa amatu un Saldus
novada domes mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa amatu.
5. Lūgt VAS „Latvijas valsts ceļi” nodalīt zemes gabalu 0,07 ha platībā
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84860030015 un bez atlīdzības nodot to un uz tā izbūvēto valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–
Kuldīga–Saldus maršruta posmu 0,04 km kopgarumā Saldus novada
pašvaldības īpašumā.
6.	Atbalstīt satiksmes ierobežošanu klimatisko apstākļu dēļ, lai novērstu ceļu bojājumus uz Saldus novada pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās esošajiem ceļiem.
7. Projekta „Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieeja-

mības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieka ielu”
realizācijas gaitā radušos izmaksu ekonomiju 75 379,00 euro un papildu
finansējumu 32929,00 euro apmērā novirzīt projekta papildu rādītāju
sasniegšanai šādās darbībās:
• gājēju ietves seguma izbūve no Dārza ielas līdz Skolas ielai;
• gājēju aizsargbarjeru uzstādīšana Dārza ielā no Skrundas ielas līdz
Saldus pilsētas dārzam;
• iebrauktuves izbūve uz Saldus pilsētas dārzu;
• rotaļu un vingrošanas iekārtu uzstādīšana, video novērošanas iekārtu
uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana Helmaņa parkā.
8. Noteikt maksu par Vadakstes pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.
9. Noteikt maksu par Zirņu pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem Dienas centrā.
10. Noteikt maksu par Saldus sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
11. Apstiprināt maksu 17,70 euro (t.sk.PVN) par dalību Saldus novada
pašvaldības Saldus mākslas skolas rīkotā Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkursa noslēguma seminārā 2014. gada 25. - 26. aprīlī.
12. Noteikt par zemes starpgabala Apvedceļš 3A, Saldus, Saldus novads, pircēju.
13. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu - Miera iela 3, dz. Nr. 10,
Saldus, Saldus novads.
14. Iznomāt biedrībai „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu „Estrāde”, Kursīšu pagastā, Saldus novadā,
projekta „Kursīšu estrādes labiekārtošanas darbi” realizēšanai.
15. Iesniegt projektu „Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem „No
domas līdz darbībai” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā atklātā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”.
16. Atmaksāt pirms termiņa kredītu 153728.15 euro apmērā Valsts kasei
par līguma Nr. A2/1/13/282 projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas
efekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus 2. vidusskolas ēkā” realizācijai.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie lēmumi pieejami Saldus novada
mājas lapā www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība/Dokumenti/Domes lēmumi”.

AKTUALITĀTES
Saldus novada svētki „Iekrāso sevi novadā!”
2014. gada 16. un 17. maijā notiks IV Saldus novada svētki. Šī gada svētku moto ir „Iekrāso sevi novadā!”.
Tāpat kā katram ziedam, arī katram mūsu novada stūrītim ir sava nokrāsa. Saldus novada 16 zelta medus pilieni kā bišu veidota glezna atmirdz
visdažādākajos toņos un pustoņos. Ņem pa pilienam medus, riekšavu satikšanās prieka, daudz smaidu un nāc - iekrāso sevi novadā!
Novads svin savu 5 gadu jubileju, tādēļ svētkos akcentēsim paveikto šo gadu laikā - kādi ir mūsu ieguvumi, ar ko lepojamies un par ko priecājamies Saldus novadā.
Svētku svinības tiks atklātas 16. maijā ar izstādi „Saldus novada piecgade”, jauniešu „Talantu parādi” un citiem muzikāliem un sportiskiem
akcentiem. Diena noslēgsies ar opereti „Klīvija” Saldus kultūras centrā. Tā kā Saldus novada svētkus caurvīs dažādi krāsu akcenti, tad 17. maijā apmeklētāji varēs vērot un līdzdarboties aktivitātēs 12 krāsainos Saldus laukumos un pagalmos - Sudraba Mūzikas pagalmā, Zaļajā Dzelžu laukumā,
Zelta Medus pagalmā un citos. Sarkanajā Dzintara pagalmā notiks Starptautiskā akcija „Muzeju nakts”. Jau tradicionāli norisināsies svētku gājiens,
tirgošanās, būs sportiskas un radošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Vakarā Kalnsētas parka estrādē notiks koncerts ar Kārļa Lāča autorprogrammu „Iekrāso sevi mūzikā”, kurā uzstāsies Intars Busulis, Aija Andrejeva un Abonementa orķestris, pēc tam norisināsies karaokes konkurss
„Dziesmu kari”, balle kopā ar grupu „Keksi”, bet pusnaktī uz skatuves kāps visu laiku populārākās disko mūzikas grupa „Boney M”.
Svinību laikā jau tradicionāli norisināsies svētku tirgus, kurā aicinām piedalīties amatniekus, vietējos ražotājus un Latvijā ražotu produktu tirgotājus. Pieteikties svētku tirgum var līdz šī gada 6. maijam.
Pieteikumus, norādot tirgus vietas platību, preču klāstu, kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt uz e-pastu: tic@saldus.lv. Pieteikties var arī, zvanot
pa tālr. 63807443.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” speciālistes
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Pieņemti ar Saldus novada domes
2014. gada 27. februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 3, 1.§)

Par Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar
Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (turpmāk –
Aģentūra) sniegtos pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas vai bezskaidras naudas norēķinu veidā.
3. Maksa par pakalpojumu tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas.
4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši apstiprinātajam budžetam, ar to saistīto nodokļu un
izdevumu samaksai, kā arī citu ar saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
5. Pakalpojumu maksa Aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta bez PVN (pievienotā vērtības nodokļa).
6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
7. Saistošie noteikumi publicējami Saldus novada mājaslapā www.saldus.lv.
Domes priekšsēdētāja 								

I.Rassa
Pielikums
Saldus novada domes
2014. gada 27. februāra
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6

Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojuma cenrādis
Nr. p.k.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1

Pakalpojuma veids

Ekskursiju vadīšana
Ekskursijas vadīšana pa Saldus pilsētu un novadu (latviski)
Ekskursijas vadīšana pa Saldus pilsētu un novadu (svešvalodās)
Ekskursijas vadīšana pa Latviju ( latviski)
Ekskursijas vadīšana pa Latviju (svešvalodās)
Ekskursijas vadīšana uz ārzemēm
Tulkošana
no svešvalodām

2.2

uz svešvalodām

3.
3.1.
3.2.
3.3
4.
4.1

Biļešu rezervēšana
aviobiļetes rezervēšana
autobusa biļetes rezervēšana uz ārzemēm
prāmja biļetes rezervēšana
Maršruta sastādīšana:
Individuālā maršruta izveidošana

4.2.

Grupas maršruta izveidošana

5.
5.1.

Naktsmītņu rezervēšana
Latvijā

Mērvienība

Cena bez PVN euro

1 stunda
1 stunda

10.00
15.00

1 diena
1 diena
1 diena

70.00
80.00
85.00

1 stunda
A4 lapa
1 stunda
A4 lapa

10.00
10.00
15.00
15.00

1 lidojums
1 brauciens
1 brauciens

7.00
4.50
7.00

līdz 3 dienām
par katru nākošo
dienu
līdz 3 dienām
par katru nākošo
dienu
1 reize

7.00
1.50
14.50
3.00

0.70
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI UN AKTUALITĀTES
5.2
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3
8.
8.1.

Ārzemēs
Biroja pakalpojumi
printēšana (A4) lapa
printēšana (A3) lapa
kopēšana (A4 ) lapa
kopēšana (A3) lapa
Semināru organizēšana
Semināru telpu īre (Striķu iela ielā 3)
Aprīkojuma īre (komplektā portatīvais dators, projektors,
vadu komplekts)
kafijas pauzes nodrošināšana
Aprīkojuma un inventāra noma
velosipēda noma

8.2.

elektro velosipēda noma

8.3.
8.4.

nūjošanas komplekta noma
Bites tērpa noma

Domes priekšsēdētāja
PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošajiem noteikumiem „Par Saldus novada pašvaldības
aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumiem”)

Īss projekta satura Noteikti pakalpojumi, kādus sniedz Salizklāsts
dus novada p/a „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, to
izcenojumi un pakalpojumu maksāšanas
kārtība
Projekta nepiecie- Lai pašvaldības aģentūra „Saldus tūrisma
šamības pamato- informācijas, kultūras un sporta centrs”
jums
varētu veikt savas funkcijas un uzdevumus, nepieciešams noteikt sniedzamos
pakalpojumus un apstiprināt to izcenojumus
Plānotā projekta Plānotā 2014.gada budžeta ietvaros
ietekme uz pašvaldības budžetu
Uzņēmējdarbības Nav attiecināms
vide pašvaldības
teritorijā
Administratīvās Ierosinājumu iesniedz Saldus novada p/a
procedūras
un „Saldus tūrisma informācijas, kultūras
konsultācijas ar un sporta centrs”, izskatīts novada domes
privātpersonām
Budžeta un ekonomikas komisijā, atbalstīts novada domes Finanšu komitejā
Domes priekšsēdētāja						
		
I.Rassa
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1 reize

3.00

1 reize
1 reize
1 reize
1 reize

0.20
0.40
0.15
0.30

1 stunda
1 stunda

7.00
10.00

1 personai

1.50

1 stunda
nākamās stundas
dienā
1 stunda
nākamās stundas
dienā
1 diena
1 diena

3.00
1.50
7.00
4.00
3.00
15.00
3.00
7.00

I.Rassa

Zelta pāri tiekas ar domes priekšsēdētāju
5. martā uz kārtējo tikšanos domes priekšsēdētaja I. Rassa aicināja Zelta ģimenes. Šoreiz trīs. Zoju un Jāni Utānus, Ivetu un Visvaldi
Spēlmaņus un Veltu un Jēkabu Miervaldi Grīvus. Jēkaba kungam gan
pavasaros darba pilnas rokas, viņš nevarēja piedalīties pasākumā.
Kā vienmēr – sarunas par dzīvi, vērtībām, darbu. Atmiņas par iepazīšanos. Un neviena vārda par grūtībām, kuras nenoliedzami ir bijušas un
kopīgi ir pārvarētas. Atmiņas mijās ar Raimonda Patmalnieka dziedātām
dziesmām.
Sirsnīgi sveicieni arī Zelta pārim – Indrai un Gunāram Siliņiem, kuri
skaisto zelta kopdzīves jubileju svinēja 4. janvārī.
15. maijā plkst. 13.00 gaidīsim visas mūsu novada Zelta ģimenes uz
īpaši Jums veltīto koncertu Avotu ielā 12, Lielajā zālē. Lūgums iepriekš
savu līdzdalību darīt zināmu Dzimtsarakstu nodaļai.
Informāciju sagatavoja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Silvija Jakševica

Aprīlis - spodrības mēnesis
Aprīlis tradicionāli tiek izsludināts par Spodrības mēnesi, tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un organizācijas piedalīties pilsētas sakopšanas un labiekārtošanas darbos, sakopjot savu
īpašumu.
Pašvaldība jau sākusi pilsētas sakopšanas darbus. Tajos iesaistīti ESF
projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbnieki,
kas uzkopj zaļo teritoriju pilsētas parkos, skvēros, kā arī savāc sadzīves
atkritumus gar ielu malām, grāvju teritorijām.
Spodrības mēneša talkās ik gadu piedalās privātīpašnieki, pašvaldības un izglītības iestādes, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas u.c.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt tās pilsētas teritorijas, kuras
būtu nepieciešams sakopt, zvanot pa tel. 63807904 vai rakstot e-pastu
maris.varna@saldus.lv.
Šķirotus atkritumus pieņem šķirotu atkritumu laukumā: Apvedceļš 6,
Saldus (iebraukšana no Kuldīgas ielas)
Darba laiks: otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena 12:00 19:00, sestdiena 9:00 - 14:00.

AKTUALITĀTES
Apbalvoti Saldus novada uzņēmēji
4. aprīlī svinīgā apbalvošanas ceremonijā Saldus mūzikas skolas akustiskajā koncertzālē pasākumā „Saldus novada uzņēmēju
Gada balva” tika sumināti Saldus novada uzņēmēji.
Pasākuma laikā tika izteikta pateicība izstādes „Ražots Saldū”
dalībniekiem un nosaukti laureāti piecās nominācijās. Nominācijā „Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs” balvu ieguva SIA
„Saldus zaļā aptieka”, nominācijā „Gada ražotājs” uzvarēja AS
„Saldus Mežrūpniecība”, nominācijā „Gada jaunais uzņēmējs”
uzvaru guva SIA „Pruff AB”. Nominācijā „Gada partneris” par
Saldus novada pašvaldības Gada partneri tika atzīts uzņēmums
SIA „Saldus ceļinieks”, savukārt, ZS „Krastmaļi” tika atzīts par
Gada partneri Ezeres pagastā. Par lielāko iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāju 2013. gadā un uzvarētāju nominācijā „Gada
nodokļu maksātājs” kļuvis uzņēmums AS „Saldus Mežrūpniecība”.

Pretendentus nominācijām „Gada ražotājs”, „Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs” un „Gada jaunais uzņēmējs” visu februāri varēja izvirzīt novada iedzīvotāji. Visās trīs nominācijās
tika pieteikti vairāk nekā sešdesmit uzņēmumi, no kuriem žūrija
pēc rūpīgas atlases izvirzīja pretendentus konkursa otrai kārtai.
Otrās kārtas pretendenti tika apmeklēti klātienē, iepazīstot gan
uzņēmuma vidi, gan uzzinot par uzņēmuma attīstību, mārketinga
aktivitātēm un iecerēm nākotnē. Nominācijai „Gada partneris”
pretendentus pieteica Saldus novada pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes. Savukārt, nominācijas „Gada nodokļu maksātājs” ieguvējs tika noteikts pēc VID sniegtajiem datiem.
Konkurss „Uzņēmēju gada balva” Saldus novada pastāvēšanas laikā tika rīkots pirmo reizi, bet, neskatoties uz to, tas guva
necerēti lielu atsaucību.
Informāciju sagatavoja tūrisma un starptautisko sakaru speciāliste Laura Liepiņa

Paziņojums

No 24. līdz 27. aprīlim, atzīmējot 10 gadu jubileju kopš sadraudzības līguma parakstīšanas, Saldū viesojas delegācija no Vācijas sadraudzības pilsētas Līderbahas.
Saldus novada iedzīvotāji, kuriem iepriekš ir bijusi kāda sadarbība ar Līderbahu
vai kuri vēlētos veidot sadarbību nākotnē, aicināti sazināties ar starptautisko sakaru
speciālisti Lauru Liepiņu, rakstot uz e-pastu laura.liepina@saldus.lv vai zvanot pa
tālr. 63807443.

31. maijā notiks Saldus šlāgermaratons
31. maijā Kalnsētas parka estrādē notiks jau trešais populārās mūzikas festivāls
“Saldus šlāgermaratons 2014”.
Uz skatuves kāps 25 populāras mūzikas grupas un izpildītāji - “Sestā jūdze”,
Jānis Paukštello, Dobeles zemessargi, “Tērvete”, “Zvaigžņu lietus”, Žoržs Siksna,
“Emburgas zēni”, “Ginc Un Es”, “Mūzikas kolekcija”, Ineta Rudzīte, “Akords”,
Gunārs Meijers, “Rikardeons”, “Pļum pa pā” un citi.
Pasākumu vadīs Guntis Skrastiņš.
Nakts balle līdz rīta gaismai kopā ar Normunu Rutuli, “Bet bet”, “Apvedceļš”,
DJ Aivis (LR2).
Biļetes iepriekšpārdošanā no 24. aprīļa Biļešu serviss kasēs, Saldus kultūras centrā un diegvielas uzpildes stacijās “STATOIL”. Biļešu cena iepriekšpārdošanā euro
5,00, pasākuma dienā euro 7,00.
Festivāla lieldraugs - Saldus novada pašvaldība. Pasākumu atbalsta AS “Aldaris”, Saldus kultūras centrs. Informatīvi atbalsta: Latvijas Šlāgerkanāls, Mūzikas
Video, Latvijas Radio 2, draugiem.lv, Saldus Radio, Saldus novada informatīvais
izdevums “Saldus Novada Vēstis”.
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AKTUALITĀTES
Saldus novada jaundzimušajiem pasniegtas sudraba karotītes
Reizi divos mēnešos Saldus novada pašvaldība uz svinīgu pasākumu aicina visus Saldus novada jaundzimušos, lai pasniegtu piemiņas
velti - sudraba karotīti.
Jaundzimušos un viņu vecākus sveica Saldus novada domes
priekšsēdētāja Indra Rassa un Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Silvija Jakševica.
Šoreiz tika sveikti 55 mazuļi un viņu ģimenes. Divās ģimenēs tika
sveikts piektais bērniņš, trīs ģimenēs – ceturtais, 11 ģimenēs – trešais,
19 ģimenēs - otrais un 20 ģimenēs – pirmais bērniņš. Vienā ģimenē
sevi pieteikuši dvīnīši. Kopā tika sveikti 28 zēni un 27 meitenes.
Ģimenēm par prieku priekšnesumus sniedza dziedošā Bērziņu ģimene no Druvas.
Liels prieks šajā pasākumā redzēt ar katru reizi vairāk jaundzimušos un viņu ģimenes – arī vecākos brāļus, māsas, omītes, opīšus,
tantes un ģimeņu draugus. Līdz ar jauno tradīciju pasniegt sudraba
piemiņas karotītes jaundzimušajiem, šis pasākums ir kļuvis par vēl
vieniem ģimenes svētkiem.
Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Sproģe

PAGASTOS
Lutriņu pagastā
Skolēnu brīvlaiks Lutriņu pagasta bibliotēkā bija rtematiskā nedēļa
„Nedēļa bez datora”. Trīs tematiski pasākumi veltīti grāmatai, lasīšanai
un praktiskām nodarbēm. Mēs vēlējāmies, lai šajā brīvajā laikā bērni bez
datora un spēlēm iegūst sev kaut ko vērtīgu. Literārajā stundā „Grāmata,
ko tu man pastāstīsi” bērni iepazinās ar bibliotēku, grāmatu krājumu un
grāmatu jaunumiem savam vecumam. Jaunajiem lasītājiem bija interesanti paciemoties tajās telpās, kur parasti viņi nemaz neiet – tur, kur ir
vecāku grāmatu pasaule. Tad gan skanēja izbrīnīti saucieni: “Cik tur
daudz grāmatu un tik biezas!”
Nākošajā dienā Lutriņu Bērnu un vecāku žūrijas dalībniekiem bija
svētku diena savā bibliotēkā. Ciemos bija atbraukusi dzejniece Iveta
Skapste:
Tad, kad dzejolis nāk,
Ir jākļūst mazliet svinīgam,
Jo tie ir svētki papīra lapai un pildspalvai,
Tie ir svētki tam, kas to dzejoli rakstīs.
Bērni ļoti priecājās, un sarunās ar dzejas rūķeni skanēja smiekli un
asprātības. Šo lasīšanas maratonu jeb Bērnu un vecāku žūriju vienmēr
atbalsta Lutriņu pagasta pārvalde – šoreiz 22 čaklie grāmatu vērtētāji
saņēma speciāli izgatavotas piezīmju klades ar pagasta bibliotēkas foto
galeriju uz vākiem. Pasākuma dalībnieki bija tik atjautīgi, ka izskanēja
doma šajās kladēs rakstīt izlasīto grāmatu sarakstus! Arī četri vecāki,
kuri piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā, saņēma pateicību,
kuru, savukārt, atbalstīja grāmatu apgāds „Annele” .Bet tas jau vēl nebija viss – jau trešo gadu Lutriņu Bērnu žūriju ar ļoti garšīgu un saldu
ciemkukuli atbalsta AS „Druva Food” kolektīvs. Savā un visu bērnu vārdā saku lielu paldies!
Trešais notikums bibliotēkā bija interesants, nopietns un uzziņām bagāts. J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja pedagoģes S. Leitholde un L. Salmiņa ar bērniem darbojās gan praktiski, gan prezentācijā
stāstīja par naudu un Latvijas naudas rašanos. Bērni mācījās pirkt un
pārdot, kad naudas vispār nebija, spēlēja spēles un lika puzles. Paldies
Lutriņu pagasta pārvaldei par transporta nodrošināšanu.
Tā pagāja brīvlaiks Lutriņu pagasta bibliotēkā. Ticu, ka nekas ārkārtējs bērnu sirsniņās un domās nenotika tās 2-3 stundas katru dienu bez
interneta - tikai ieguva!
25. martā viesojos Lutriņu pamatskolā, lai kopā ar bērniem atcerētos
un pieminētu šo traģisko dienu Latvijas vēsturē. Ar savāktajiem novadpētniecības materiāliem, represēto interviju lasījumiem vienkārši izstās-
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tot, skolēniem daudz kas kļuva skaidrs par tā laika notikumiem. Mums
ir arī iespēja parādīt videovariantā cilvēku atmiņas, izsūtīto piemiņas
akmens pasākuma atklāšanu Lutriņos 2013. gadā, pasākumu, kurš katru gadu notiek pie Saldus stacijas 25. martā. Par to saku paldies video
meistaram A. Pelītem.
Informāciju sagatavoja
Lutriņu bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča
Martā Lutriņu kluba deju kolektīvi atkal devās koncertizbraukumos.
„Sprīdīši” devās uz Saldus BJC, kur sadejoja ar jau zināmiem kolektīviem no Skrundas un Saldus. JDK „Vilks” piedalījās draudzības koncertā Blīdenē un „Saldus Sadancī”, kas arī notika Blīdenē.
Grandiozākais pasākums, kas izturējis daudzu gadu pārbaudi - „Lutriņu ziņģe” notika pēdējo reizi, tādēļ pulcināja rekordlielu skatītāju
skaitu. Kā katru gadu, dalībnieki ieguva kādu nomināciju, kuru piešķīra
žūrija. Skatītāji balsoja par savu simpātiju un šo balvu ieguva Solveiga
Birkenberga. Savukārt žūrijas piešķirto „Grand Prix” ieguva apvienība
„Baltās dūjas”. Ceļojošo balvu izgatavoja Kungu ģimene. Balva savu
ceļojumu sāka otrajā Ziņģē. Visus šos gadus kopā ar Lutriņu ziņģētājiem
nemainīgi ir bijis Mārtiņš Bergmanis, kurš spēlēja muzikālos pavadījumus. Mārtiņš arī sacerēja Ziņģes himnu - „Atver savu sirdi”, kuru noslēgumā dalībnieki dzied kopš 2001. gada. Lielā pateicība par atbalstu
Lutriņu pagasta pārvaldei, SIA „Lutriņi”, Lutriņu pamatskolai un gardi
saldo balvu cepējām. Paldies PII „Kāpēcītis” vadītājai Janai Jansonei, ka
šo garo gadu laikā sagatavojusi daudzveidīgus un interesantus priekšnesumus, Zanei Ņukšai, par to, ka rosinājusi dziedāt puišus un vīrus, kas
reti kāpj uz skatuves un lielais paldies visiem, kas kaut reizi ir uzstājušies „Lutriņu Ziņģē”. Lai top atkal kāda cita jauka tradīcija Lutriņu
kultūras dzīvē!
25. marta vakarā ļaudis pulcējās pie Lutriņu pagasta mājas, lai godinātu komunistiskā genocīda upuru piemiņu ar ziediem un aizdegtām
svecītēm. Faktus pastāstīja bibliotēkas vadītāja Ligita Popsujēviča, bet
par upuru piemiņas vietas iekārtošanu klātesošos informēja pārvaldes
vadītāja Ineta Ezermale. Viņa bija sagatavojusi piemiņas vietas skices,
lai varētu labāk iztēloties, kā tas izskatīsies. Darbi jau ir uzsākti, lai izveidotu celiņus. Šo darbu plānots pabeigt līdz 14. jūnijam, lai ļaudis
gadu pēc piemiņas akmens uzstādīšanas varētu aicināt sakārtotā un labiekārtotā vietā. Tika aicināti iedzīvotāji līdz Lielai talkai ziedot puķu
stādus no savām mājām, īpaši - hostas (zaļas ar baltu maliņu), tupšlapu
heihēras, zemos miķelīšus, spilgtas krāsas flokšus un forsītijas.
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore Agrita Pileniece

PAGASTOS
Nīgrandes pagastā
19. februāri Nīgrandes pagasta Kalnu ciemata senioru klubiņš „Kalni” pieredzes apmaiņā viesojās Dienas centrā Nīgrandē. Draudzīgā gaisotnē viņus sagaidīja Nīgrandes ciemata senioru klubiņš „Venta”. Seniori kopīgi devās apskatīt Nīgrandes pagasta muzeju. Visiem bija iespēja
iepazīties ar muzejā iekārtoto etnogrāfijas un pagasta vēstures ekspozīciju. Paldies muzeja darbiniecei Līvijai Urbānei par jauko stāstījumu!
Biedrība „Mūsu vārds” piedalījās A/S „Latvijas valsts meži” projekta
konkursā, un projekts „Nāc un dari – tu vari” guva atbalstu. Projekta
mērķis ir veicināt un popularizēt veselīgu, fiziski un sociāli aktīvu dzīves veidu Nīgrandes pagasta senioru vidū. Projekta galvenās aktivitātes
ir izglītojošu pasākumu organizēšana, vingrošanas inventāra, galda spēļu inventāra iegāde un fiziskās nodarbības.
22. martā Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā notika starppagastu sporta spēļu „Dienvidi” noslēguma pasākums. Ar diplomiem,
medaļām un kausiem tika apbalvoti labākie „Dienvidu” sportisti. Spēļu
kopvērtējumā Nīgrandes sportisti ieguva otro vietu, no pirmās vietas
ieguvējiem – Vadakstes - nīgrandnieki atpalika par pieciem punktiem.
Nīgrandnieki kopskaitā izcīnīja 55 medaļas dažādos sporta veidos - basketbolā, volejbolā, florbolā, futbolā, galda tenisā, zolītē, makšķerēšanā,
svaru bumbu celšanā, novusā. Vislabāk veicās florbolā, futbolā un volejbolā sievietēm, kur tika izcīnītas pirmās vietas. 1. vietu galda tenisā
izcīnīja M. Liekmanis no Nīgrandes. 2. vieta zolītē sieviešu konkurencē
tika V. Jansonei. 2. vieta galda tenisā un svara bumbu celšanā līdz 85 kg
– V. Stepanovam. 2. vieta makšķerēšanā - A. Arājumam. 2. vieta novusā
– M. Siksnai. Medaļām bagātākais sportists – V. Stepanovs -kopskaitā
piecas medaļas. Pēc svinīgās apbalvošanas sportisti varēja izlocīt kājas
ballītē, kurā spēlēja duets „Tomēr jāpadomā”.
22. martā piedalījāmies Novadnieku kausa izcīņā, kurā ieguvām trešo vietu.
30. martā plkst. 10:00 Nīgrandes sporta namā notika L. Edelmaņa
piemiņas turnīrs galda tenisā „Nīgrandes pavasaris.”
12. aprīlī Nīgrandes sporta namā notiks Saldus novada atklātā volejbola kausa izcīņa sievietēm.

Nīgrandes sportisti ar izcīnīto kausu un medaļām
Informāciju sagatavoja Nīgrandes pagasta pārvaldes pārstāvji
14. martā Nīgrandes pagasta bibliotēkā 5. reizi pulcējās bērni uz bibliotēkas nakts pasākumu, kas kļuvis par tradicionālu un gaidītu notikumu.
Šogad uz pasākumu ieradās 16 dalībnieki. Seši no tiem ir piedalījušies visos pasākumos.
Vakars tika aizvadīts, spēlējot dažādas atjautības, veiklības un improvizāciju spēles. Katru reizi tika izveidotas jaunas komandas. Tika sa-

meklētas tādas spēles, lai katrs dalībnieks būtu labākais un atjautīgākais.
Vislielākā jautrība valdīja, skatoties komandu uzvedumus par pasaku
tēmu. Par piemērotākajām atzina „Vecīša cimdiņu”, „Abru taisītājs un
zvēri” un „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Katrs dalībnieks bija ielicis
izdomu un atjautību tēlu veidošanā. Tika piemēroti tērpu elementi no
pieejamiem materiāliem.
Protams, pēc spēlēm tika ieturēta tējas pauze, kuras laikā notika cienāšanas ar kliņģeri un citiem našķīšiem.
Protams, neizpalika mūzika un individuālas sarunas, spēles līdz vēlai
naktij. Tad pa grupiņām tika izvēlētas labākās nakšņošanas vietas un
aizņemti visi labākie bibliotēkas stūrīši gan aiz plauktiem, gan citās brīvajās vietās. Sarunas gan ievilkās līdz agrai rīta stundai.
No rīta, pēc tējas tases un mantu savākšanas, projām ejot vienīgais
neatbildētais jautājums palika: „ Kad būs nākošā bibliotēku nakts?”
Informāciju sagatavoja
Nīgrandes bibliotēkas vadītāja Māra Ēberliņa

Pampāļu pagastā
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Šie skaistie vārdi, lai ir sveiciens visiem martā dzimušajiem pampāļniekiem. Lai laba veselība un pavasarīgs noskaņojums!
Martā Pampāļu kultūras namā sāka darboties studija, kurā bērni mācās izpausties uz skatuves un dziedāt. Studiju vada Iveta Logina, un
šobrīd tajā ir divpadsmit audzēkņi, un viņi ir apmierināti ar vadītājas
piedāvātajām aktivitātēm.
Pampāļu kultūras namā nodarbības notiek arī sarīkojuma deju apguvē. Šīs nodarbības vada Undīne Šimka. Tur mācās pamatskolas skolēni.
Uz abām nodarbību grupām mammas savus bērnus vēl var pieteikt.
Martā Pampāļu kultūras namā notika Nīgrandes mūzikas skolas
audzēkņu un skolotāju koncerts. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja
redzēt un dzirdēt audzēkņu daudzveidīgo sniegumu – dziedāšanu, dejošanu, dažādu instrumentu spēli un kapelu. Paldies mūzikas skolas direktorei par iespēju dzirdēt audzēkņus ne tikai skolas telpās. Visnotaļ
atbalstāma ideja – koncertēt kaimiņu pagastā.
Jaunās skaņās atdzimt pasākums „Gada note”. Tagad tiek izstrādāts
visiem dziedātājiem pieņemams nolikums, kurš tiks aizsūtīts uz visiem
Saldus novada pagastiem, lai dziedātāji atrastu ceļu uz Pampāļiem.
Meklējam jaunu nosaukumu. Ja ir idejas, tās var sūtīt uz e-pastu inaara_karklina@inbox.lv.
22. martā Pampāļu sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstis” piedalījās
Saldus novada vokālo ansambļu skatē – koncertā. Ansambļa sniegums
tika novērtēts ar 2. pakāpes diplomu.
Noslēgušās sporta spēles „Dienvidi”. Pampāļiem – 8. vieta. Individuāli spēlējot zolīti, Gunda Rozenbaha izcīnīja bronzas medaļu. Individuāli zemledus makšķerēšanā Mārim Polim arī bronza. Atzinīgi vārdi
jāsaka par vīriešu komandu novusā – viņiem augstā ceturtā vieta. Katrā
pagastā ir jābūt sporta darba organizatoram, kurš veic komandu izveidi,
treniņus utt. Kur tā ir, tur arī rezultāti neizpaliek. Diemžēl šobrīd mēs no
sporta spēlēm „Dienvidi” izstājamies.
Liels prieks par Jāņa Bites entuziasmu. Viņš noorganizēja turnīru
novusā pampāļnieku vidū. Tika uzaicināti arī tuvākie kaimiņi – Zaņas
novusa spēlētājus.
25. martā pieminējām represētos pampāļniekus. 65 gadi pagājuši pēc
šiem traģiskajiem, latviešu tautai tik postošajiem vēstures notikumiem.
Cenšamies neaizmirst. Ziedi, aizdegtas sveces, dzejas runāšana, dziesmas un mācītāja I.Eisaka uzruna. Tā šogad atcerējāmies un pieminējām
mūsu tautas traģēdiju.
Dažādu apstākļu sakritības dēļ šogad pampāļnieki neaizbrauca uz
Teātra svētkiem.
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PAGASTOS
Pampāļu folkloras kopas bērni un tautisko deju dejotāji piedalījās
Austrumkursas tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas
konkursā.
PII „Pumpuriņš” marta sākumā svinēja Meteņus. Gan braukšus, gan
kājām visi devās uz „Piesnigušo mežu”, lai uzzinātu kas ir Meteņi un ko
tajos dara. Vizināšanās kamaniņās bija jāatliek, tāpēc notika aktivitātes
telpās. Vēla sniega bumbas no vates, mācījās ģērbties silti, nesa lielās
„sniega” bumbas, pārbaudīja savu veiklību. Nobeigumā dalībnieki, sēdēdami „sniega” kupenā, ēda pīrāgus. Tad gan braukšus, gan kājām visi
devās atpakaļ uz grupiņu telpām.
Pampāļu skolā marts pagāja aktīvi, piedaloties Saldus novada un
starpnovadu olimpiādēs un konkursos.
13. martā skolā atzīmēja dzejnieka Viļa Plūdoņa 140. dzimšanas dienu. Katra klase rādīja kāda dzejoļa interpretāciju. Kopīgi atcerējāmies
brāļus ežus, kuri piemānīja zaķi, pavasara lietutiņu, kurš aicina laukā,
rūķīšus, kas bēg no Meža veča, ozoliņu un veco beku. Visiem bija interesanti un jautri.
No 17. - 21. martam - brīvlaiks. Bērni atpūtās, bet skolotāji apmeklēja seminārus un kursus, gūstot jaunu ierosmi darbam.
27. martā 5. klase organizēja „Ūdens dienu”.
Pampāļu bibliotēkā skolēni jau beiguši turnīru novusā. Atraktīvi un
interesanti notika apbalvošanas pasākums. Turnīrā uzvarēja Jānis Kamkovskis.
„Saldus 95 gadu gredzenos” – ar šādu nosaukumu visu martu bibliotēkā bija apskatāma informatīva izstāde.
No 11. marta bibliotēka ir tā vieta, kur notiek konkurss „Atklāj monētu noslēpumus”. Ir iespēja iegūt monētas (tuvāka informācija bibliotēkā).
6. martā Pampāļu pensionāru biedrības „Sarma” aktīvākie dalībnieki
atzīmēja Sieviešu dienu. Skanēja dzeja un atmiņas no bērnības. Bija apskatāma G. Jaunsproģes un D. Daugeles darināto rotu izstāde. Par simbolisku cenu rotas varēja nopirkt.
Ciemos bija ieradusies Nīgrandes pagasta dienas centra darbiniece
Laila Viežauska. Pampāļniekiem bija iespēja apskatīt viņas rokdarbus
un dzirdēt stāstījumu par notiekošajām aktivitātēm un ikdienas darbu
Nīgrandes dienas centrā. Noslēgumā visi dziedāja dziesmas kopā ar
Pampāļu folkloras kopas vadītāju V. Gruzi.
Martā radošas nodarbes bija regulāri, jo izmēģināja iegādātos materiālus stikla apgleznošanai. Astroloģisko pavasari sagaidījām iemēģinot
jauno cepeškrāsni. Pavasara atnākšanai par godu bija biskvīts, padarīta
darba sajūta un gardumiņš garšas kārpiņām.
21. martā nodarbības uzsāk atbalsta grupa māmiņām - bezdarbniecēm. Desmit nodarbību laikā radīsim izpratni par sev svarīgiem jautājumiem, attīstīsim radošumu.
No 24. marta dienas centrā sāk darboties kustību terapija – vingrošana pieaugušajiem. Notiks pirmdienās no 17.00 – 18.00.
Informāciju sagatavoja Ināra Kārkliņa

Saldus pagastā
Starpnovadu 3. Senioru deju kopu festivāls „Klabdancis - 2014!”
Saldus pagasta 2014. gada 8. martā Druvas kultūras namā notika
Starpnovadu 3. Senioru deju kopu festivāls „Klabdancis - 2014!”.
Festivāla mērķis bija popularizēt tautisko deju, dažādot radošās aktivitātes amatiermākslas kolektīvos, attīstīt jaunas iniciatīvas un uzturēt
Dziesmu un deju svētku tradīciju. Veicināt sabiedrības interesi par tradicionālo kultūru.
Festivāls notiek reizi diviem gadiem.
Viens kolektīvs iegūst ceļojošo balvu „Klabdancis”.
Balva „Klabdancis” ir Druvas kultūras nama mākslinieces, mākslas
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maģistres Anitas Zīvertes mākslas darbs.
Pirmais festivāls notika 2010. gadā, kad deju kopa „Druvas Seniori”
svinēja 10 gadu jubileju.
Šis ir Druvas kultūras nama orģinālpasākums. Īpašais notikums festivālā bija dejotāju radošā izstāde „Mans brīvais laiks”. Uzzinājām arī, ar
ko nodarbojas pašdarbnieki, vēl bez dejošanas.
Trešajā festivālā piedalījās Kabiles KN „Kamēr vari”, Kandavas KN
„Kandavnieks”, Ventspils KC „Viga”, Liepājas TMC „Sidrabvilnis”,
Ogres novada Meņģeles TN „Sumulda”, Saulkrastu KC „Saulgrieži”,
Tukuma novada Slampes KN „Jumis” un Druvas KN „Druvas Seniori”.
Koncertuvērtēja žūrija, un ceļojošo balvu saņēma Kabiles KN senio-

ru deju kopa „Kamēr vari”!
Ar SIA “Saldus pārtikas kombināts” atbalstu tika apbalvoti visi dejukolektīvi!
Informāciju sagatavoja festivāla režisore Ļuba Kapteine
Fotogrāfiju autors Arturs Krastiņš

Vadakstes pagastā
Martā vadakstnieki piedalījās izbraukuma sacensībās: 8. martā sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās svaru bumbas celšanā – izcīnījām trešo
vietu; 15. martā sporta spēļu ,,Dienvidi” sacensībās novusā sieviešu un
vīriešu konkurencē tika izcīnītas 1. un 3. vieta; 22. martā piedalījāmies
sporta spēļu ,,Dienvidi” noslēguma pasākumā Kalnos. Sporta spēļu
,,Dienvidi” kopvērtējumā esam izcīnījuši ceļojošo kausu!
30. martā piedalījāmies L. Edelmaņa piemiņas turnīrā galda tenisā.
14. aprīlī Vadakstes volejbolistes startē novada čempionātā.
20. martā Vadakstes tautas namā notika Vadakstes kausa izcīņa zolītē.
Informāciju sagatavoja sporta darba organizatore I. Ģērmane

PAGASTOS
Zaņas pagastā
Pērn izveidotajā radošajā nodarbību telpā Zaņas skolā arī šogad turpinās radošās nodarbības. Februārī pie mums viesojās novadā zināmā
rokdarbniece Agrita Rimkus. Interesentiem bija iespēja apgūt ziedu
filcēšanu slapjajā filcēšanas tehnikā. Prieks par Nīgrandes un Pampāļu
iedzīvotājiem, kuri aizvien biežāk ir sadzirdējuši par to, kas notiek Zaņā
un viesojas gan kultūras pasākumos, gan radošajā nodarbībās.
Pērn bija diena, kad atkal aizdomājos, ka vēlos kādu jaunu iniciatīvu
kultūras dzīvē pagastā. Un, ka mēs, laukos dzīvojošie, esam gana apdalīti ar plašajām sabiedriskajām aktivitātēm gan kultūras, gan sporta jomā,
kuras lielpilsētās dzīvojošie bieži vien bauda pat bez maksas.
Tādēļ saņēmos un uzrakstīju projektu „Teātra meistarklases Zaņā”
veikala „Otrā elpa” stipendiju konkursam.
Guvu atbalstu un ieguvu finansējumu „Teātra meistarklasēm” Zaņas
pagasta bērniem un jauniešiem pus gada garumā.

tars Čukna pastāstīja arī par putnu dzīvi – kad tie atlido, kāpēc un kad
jātīra būrīši, kā un cik augstu tie jāpieliek, kas vēl mitinās putnu būrīšos.
Liels paldies Zirņu pagasta uzņēmējam Linardam Aunam par dāvinātajiem kokmateriāliem, lai varētu būrīšus izgatavot!
• Skolēnu brīvlaikā 20., 21. martā četras 9. klases meitenes – Smaida
Kliemane, Iveta Radvila, Sindija Zeidele un Reveka Osipenko piedalījās
projektā „Jauniešu uzņēmējspēju un nodarbinātības veicināšana Saldus
novadā”. Divu dienu garumā meitenes piedalījās dažādās aktivitātēs,
radošajā darbnīcā Ventspilī un diskusijās. Katra komanda demonstrēja
arī savu mājas darbu – videomateriālu par kādu iestādi vai uzņēmumu.
Mūsu skolas meitenes izveidoja video par savu – Zirņu pamatskolu.
• Otra skolēnu komanda – Sindija Dambrauska, Laura Allere, Ilze Allere un Guntars Ikams piedalījās jauniešu kluba „D. E. M. O.” jubilejas
pasākumā Kalnos. Dažādās aktivitātēs komanda izcīnīja 3. vietu.
• 24. martā skolā notika pasākums „Anekdošu virpulis”, kur savas
mīļākās un smieklīgākās anekdotes stāstīja septiņi skolēni – Saiva Jansone (6.kl.), Līva Sļotova (6.kl.), Daniels Nicis (6. kl.), Markuss Vekļuks
(6. kl.), Reinis Astičs (7.kl.), Kristiāns Ķeķis (7.kl.) un Iveta Radvila
(9.kl.). Visbagātākais anekdošu pūrs bija Reinim. Visi anekdošu stāstītāji piedalīsies arī Saldus novada konkursā.
• 26. martā Austrumkursas folkloras konkursā Saldū piedalījās pieci
folkloras pulciņa skolēni – Didzis Hartmanis, Amanda Plone, Samanta
Lapiņa, Laura Kaudze un Samanta Vitkovska.
Informāciju sagatavoja Līga Liģeiķe

Zvārdes pagastā

No šī gada sākuma joprojām aktīvi norit meistarklases Zaņas pagasta
Dienas centrā. Paldies Silvai Pērkonei par atvēlētajām telpām un Intai
Miceikai par veiksmīgu un radošu sadarbību.
Vienmēr uz jums interesējošiem jautājumiem kultūras jomā ar prieku
atbildēšu pa tel.nr.: 25621005..
Informāciju sagatavoja kultūras darba organizatore
Ilma Kamkovska

Zirņu pagastā
Izsaku pateicību Druvas dienas centra dāmām par jautro un pavasarīgo sveicienu - koncertu, Butnāru klausītājiem, kuri 6. marta vakarā pulcējās uz pirmo kopā sanākšanu Zirņu pagasta dienas centrā, Butnāros.
Būsim vienoti, lai kopā mums izdodas. Paldies!
Informāciju sagatavoja
Zirņu pagasta dienas centra vadītāja Dace Ķeķe
Martā Zirņu pagasta bibliotēkā bija skatāmas šādas izstādes: Saldus
muzeja ceļojošā izstāde „Eiropas Savienības projekti Saldus novadā”,
kultūras projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” grāmatu kopa un literatūras izstādes mēneša jubilāriem.

Pārskats par ziedojumiem Striķu pamatskolai un to izlietojumu 2013.
gadā no Zvārdes pagasta pārvaldes ziedojumu konta.

Atlikums ziedojuma kontā uz 01.01.2013., Ls
2896,84
Ziedojuma I z l i e t o t ā s Ziedojuma
apjoms, Ls
summas, Ls
izlietojuma
mērķis
Janvāris
480
0
Darba samaksai
speFebruāris
385
653,36
ciālistiem
Marts
410
354,06
izglītības
Aprīlis
210
372,68
kvalitātes uzMaijs
65
498,01
labošanai
Jūnijs
10
1057,60
Jūlijs
0
188,21
Augusts
15
0
Septembris
20
310,83
Oktobris
100
434,72
Novembris
0
490,56
Decembris
20
0
Ziedojumu atlikums uz 01.01.2014., Ls
251,81
Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs

I. Džulis

Informāciju sagatavoja Zirņu pagasta bibliotekāre Līga Ņikitina
• 9. martā 4. – 9. klases skolēni un skolotāji apmeklēja muzikālo izrādi „Sprīdītis” Liepājas teātrī.
• 13. martā skolēni devās uz tuvākajiem mežiem, lai projekta
„Mammadaba” ietvaros izliktu 40 jaunus putnu būrīšus. Mežzinis Gun-
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AKTUALITĀTES
Saldus medicīnas centrā atvērta SIA „Centrālā laboratorija” filiāle

4. aprīlī Saldus medicīnas centrā svinīgi tika atklāta SIA „Centrālā laboratorija” filiāle līdzšinējās laboratorijas telpās. Mainījās laboratorijas īpašnieki, taču darbinieki paliek līdzšinējie. SIA „Centrālā
laboratorija” pārstāvji atzinīgi novērtēja darbinieku kompetenci.
Laboratorijas vislielākās pārmaiņas ir jaunās iekārtas un laboratorijas darba pārnešana virtuālajā vidē – tagad visus analīžu rezultātus pacienti un ārsti varēs saņemt e-pastos. Ir arī citas priekšrocības,
kas laboratorijas apmeklētājiem vizīti padarīs ērtāku, kā arī atslogos
laboratorijas darbiniekus no dubulta darba darīšanas. Darbinieki paralēli mācās strādāt ar jauno sistēmu un pakāpeniski tiek remontētas
laboratorijas telpas.
Uz svinīgo pasākumu ieradās arī Saldus un Brocēnu novada vadība. Savukārt, SIA „Centrālā laboratorija” pārstāvji priecājās par
iespēju jauno filiāli atklāt tieši Saldū, jo Saldū ir daudz atsaucīgu un
patīkamu cilvēku, un Saldus ir skaista un saulaina pilsēta.

Informāciju sagatavoja p/a „Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
Zane Sproģe

SALDUS NOVADA DOME SVEIC APRĪĻA APAĻO JUBILEJU GAVIĻNIEKUS
Melnām nedienām par vidu
Vienmēr lai kāds celiņš balts!
Celies spārnos, pūlies lidotArī tad kad izplest spārnus
Neatļauj Tev lietus šalts!
(K. Apškrūma)
Ezeres pagastā
Andris Rāvičs – 50
Ilmārs Graudiņš – 55
Silvija Nilendere – 60
Gaļina Bagdanovska – 70
Grigorijs Mežveds – 92
Jaunauces pagastā
Laima Borisova - 55
Elmārs Upmanis - 55
Algirds Lučinskis - 60
Mārīte Dreimane - 65
Jānis Jaksts - 65
Rubas pagasts
Rasa Melne - 50
Gita Pluģe - 50
Mārīte Kulvele - 65
Alfons Baltutis - 80
Lidija Puļemicka - 85
Ārija Čerņējeva - 90
Šķēdes pagasts
Inese Ādiņa – 50
Jānis Kupfermans – 50
Egons Ozols – 60
Rita Riekstiņa - 65
Jānis Mončevics - 65
Dzidra Viktorija Tolka - 75
Jaunlutriņu pagastā
Biruta Šķirinska - 60
Līvija Balamovska - 75
Erna Balcere - 92
Kursīšu pagastā
Zinaida Circene – 50
Jānis Ķēniņš - 55
Laimonis Melnbārdis - 60
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Anna Kinča - 70
Feliks Zinkevičs - 70
Jaņina Ieva Kontaute - 75
Gunārs Kuģevics - 85
Elvīra Genava - 90
Lutriņu pagastā
Andris Robats – 60
Mirdza Ķetlere – 65
Jānis Lignickis – 65
Pēteris Macaļš – 65
Jānis Podnieks – 65
Ārija Šmite – 70
Gunārs Bērziņš – 75
Arvīds Briedis – 75
Valija Kalniņa – 75
Rūta Liepiņa – 75
Ruta Puzireva – 75
Ilmārs Kalniņš – 80
Jānis Kirkovalds - 80
Nīgrandes pagastā
Iveta Bērziņa – 50
Janīna Danko – 55
Armands Gangnuss - 55
Ivars Miķelsons - 55
Roberts Koņeckis - 60
Guna Balode - 65
Laima Jaunskunga - 65
Laimonis Simsons - 65
Prans Budris - 70
Ivars Šmiukšis - 70
Dzidra Smilteniece - 85
Vilma Auguste Barona - 93
Novadnieku pagastā
Jānis Ločmelis – 50
Leonids Ščerbinins – 50
Aivars Kaunesis – 55
Ēriks Krūza – 65
Biruta Andersone – 70
Valentīna Beiere – 80
Leons Žutauts – 92
Alfrēds Lākutis - 93
Pampāļu pagastā

Dace Suhareva – 50
Benedikts Tupiks – 50
Jānis Maslabojevs – 55
Valdis Ņuņevics – 60
Zigfrīds Jansons – 65
Edvīns Pavlovskis – 65
Malda Daugele – 75
Jānis Silenieks – 80
Ināra Vecpuise – 80
Hedviga Meļķe – 90
Saldus pagastā
Uldis Bušmanis - 55
Vija Dakša - 55
Mirdza Pāvule - 55
Māra Pīlēģe - 55
Imants Alksnis - 60
Mārtiņš Bērziņš - 65
Edgars Bahs - 65
Pāvels Tereščuks - 65
Helga Rumbeniece - 70
Ilona Bergmane - 80
Gunārs Ķiļķins - 85
Vadakstes pagastā
Andrejs Meironaitis – 50
Gunta Tēra - 70
Zaņas pagastā
Māris Gosts - 50
Valerijs Rudenko - 50
Inese Arājuma - 55
Varis Puķītis - 65
Leons Vaičkus - 65
Zigrīda Pūce - 70
Zirņu pagastā
Juris Balgalvis - 70
Beatrise Berga - 70
Marija Drobota - 70
Mirdza Zemture - 70
Zvārdes pagastā
Zinaida Genavičute - 60
Ēriks Krūze - 65
Adelija Moroza - 90

Saldus pilsētā
Ņina Akerfelde – 70
Juris Arums – 70
Daina Broka – 70
Raimonds Egle – 70
Elga Lagzdiņa – 70
Anna Lepse – 70
Ausma Ofkante – 70
Uldis Svaža – 70
Milita Bulle – 75
Andrejs Dombrovskis – 75
Smaida Dumpe – 75
Skaidrīte Jukneviča – 75
Ārija Lagzdiņa – 75
Zenta Lasmane – 75
Vija Krumpāne – 80
Ludmila Puriņa – 80
Vilma Radziņa – 80
Anna Role – 80
Eleonora Anaparta – 85
Arvīds Birģelis – 85
Velta Immerfreija – 85
Voldemārs Krūmiņš – 85
Imants Ozols – 85
Vilnis Šteins – 85
Emīlija Dūdiņa – 91
Jēkabs Muša – 92
Alise Balode – 92
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti Saldus
novada informatīvajā izdevumā
„Saldus Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 25. datumam zvaniet
pa tel. 63807443 un izsakiet savas
vēlmes.
Saldus pagasta un Lutriņu
pagasta pārvaldes atvainojas par
tehnisku iemeslu dēļ neievietotiem apsveikumiem martā Arvīdam Grinbergam (90) un Lidijai
Priežkalnei (85).

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRĀ

13.04. plkst. 12:00

Mazo vokālistu konkurss „Saldus Cālis 2014”

17.04. plkst. 19:00

Ivo Fomina akustiskā koncertprogramma „Putni bez
spārniem”, biļetes „Biļešu paradīzes” un SKC kasēs EUR
4.00, 5.00, 6.00

20.04. plkst. 19:00

Lieldienu uzvedums "Sarkankrūtītis" Saldus kultūras
centrā, biļetes SKC kasē EUR 3.00

30.04. plkst. 11:00

Saldus novada bērnu deju kolektīvu skate

20.04. plkst. 13:00

SALDUS SV. JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
21.04. plkst.

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

Septembris - maijs

„Stunda muzejā” nodarbības skolēniem muzejā saistībā
ar Valsts Izglītības standartu. Vairāk informācijas muzejs.saldus.lv

21.12. – 4.05.

Izstāde par naudu „Muzeja naudas lāde”

Līdz 27.04.

Izstāde „Alvila Rozentāla darbi”
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

Lieldienu pasākums O. Kalpaka laukumā ar Lieldienu
tirdziņu, dziedāšanu un dancošanu un Mini Zoo viesošanos. Pasākumā viesosies zaķi Pauks un Šmauks un viņu
draugi no radošās projektu grupas un teātra studijas „Estepatās”
Lieldienu koncerts "Debesis ir vaļā", ieejas maksa EUR
7,00

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Pēc kalendāra

Atklātais novada čempionāts basketbolā Saldus novada
sporta zāles

12.04. plkst.10:00

Saldus novada kausa izcīņa volejbolā sievietēm Nīgrandes sporta namā

13.04. plkst. 12:30

LJBL 1.divīzijas spēle basketbolā Saldus U-17V - BJBS
Rīga/Jugla U-17V Saldus sporta kompleksā

17.04. no plkst.
16:00

Orientēšanās sacensību ,,ABC – 2014” 2. kārta Līkajā
mežā

20.04. plkst. 10:00

Lieldienu turnīrs volejbolā vīriešiem Saldus sporta kompleksā

Visu mēnesi

Tematiskās literatūras izstādes

Visu mēnesi

Zibenskonkurss: „Bērnu mīklu noslēpums” bērnu
literatūras centrs

25. un 26.04.

Jauno grāmatu dienas

23.04. no plkst.
15:00 - 18:30

Skrējiens ,,Kalnsētas apļi – 2014” 1. kārta Kalnsētas parkā

3.04. – 30.04.

"Diena kopā ar bibliotekāru" - Rīgas centrālās bibliotēkas
ceļojošā fotoizstāde konferenču zālē

24.04. no plkst.
16:00

Orientēšanās sacensību ,,ABC – 2014” 3. kārta Skrundā
(pēc marķējuma)

Līdz 12.04.

Fotogrāfiju izstāde „Kukaiņi tuvplānā” (sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju)

25.04. plkst. 10:00

Skolu pavasara krosa sacensības Kalnsētas parkā

Līdz 30.04.

Izstāde „Saldus Sadraudzīgās biedrības nama 120 gadi”

26. - 27.04. plkst.
10:00

5. starptautiskais džudo turnīrs "Saldais Džudo 2014"
Saldus sporta kompleksā

22.04. plkst. 14:00

Konkursa „Grāmata, ko tu man izstāstīsi?” noslēguma
pasākums un tikšanās ar rakstnieku Ēriku Hānbergu.

26.04. plkst. 10:00

Pierobežas kausa izcīņa florbolā Nīgrandes sporta namā

24.04. plkst. 14:00

Pasākums „Informēts un vesels” - tikšanās ar žurnāla „Ievas Veselība” veidotājiem konferenču zālē

27.04. plkst. 10:00

Saldus novada kausa izcīņa florbolā Nīgrandes sporta
namā (datums var tikt mainīts)

1.04. – 30.09.

Aptauja „Saldenieku mīļākā grāmata”

22.04. – 26.04.

Erudīcijas konkurss „Interesanti par medicīnu”

12.04. - 30.06.

Novadpētniecības izstāde „Saldus literārā apvienība”

01.04. - 30.04.

Novadpētniecības izstāde „Novadnieku kalendārs: aprīlis”
KAPELLERU NAMĀ

Visu laiku

Tautas lietišķās mākslas studijas „Saldus” darbu izstāde

Visu laiku

Radošās darbnīcas tūristu grupām (pēc pieprasījuma)

12.04. - 6.05.

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas darbu, Saldus
un Brocēnu novada rokdarbnieku darbu izstāde veltīta
mākslas dienām. Izstādes atklāšana 12.04. plkst. 12.00

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA CENTRA
IZSTĀŽU ZĀLĒ, STRIĶU IELĀ 3

Līdz 30.04.

G. Krauleres vadītās akrila glezniecības meistardarbnīcā
tapušo darbu izstāde
JIC „ŠĶŪNIS”

16.04. plkst. 10:00

Seminārs Saldus novada pagastu jaunatnes lietu koordinatoriem

16.04. plkst. 16:00

Lieldienu darbnīcas

24.04. plkst. 15:30

„Vai Latvijā ir narkotiku epidēmija?” Saruna ar
atkarības centra speciālistēm Kristīni un Mairu

30.04. plkst. 16:00

JIC „Šķūnis” dzimšanas dienas svinības

12.04. plkst. 13:00

Lielā lasīšana Rubas bibliotēkā

14.04. un 16.04.

Lieldienu ieskaņas pasākumi bērniem un pieaugušajiem
Rubas dienas centrā

RUBAS PAGASTĀ

Trešd. un ceturtd.
plkst. 11:00

„Knēveļu” skoliņa 1,5 - 3 gadīgiem bērniem
„Knēveļu” skoliņa 8 mēn. - 1,5 gadīgiem bērniem

Trešd. plkst. 18:00

Folkloras kopas „Medainis” nodarbības

Sestd. plkst. 10:00

Adīšanas nodarbības

20.04. plkst. 11:00

Lieldienu koncerts Rubas tautas namā

Iepriekš piesakoties

Aušanas nodarbības

28.04. plkst. 13:00

Goda teātra izrāde „...ar laimīgām beigām” Rubas tautas
namā

Otrd. plkst. 17:30

Radošo dāmu vakari

Pirmd., ceturtd.
plkst. 18:00

Kustību vingrošana

Mēneša pēdējā
piektdiena plkst.
18:00

Pasākums Saldus iedzīvotājiem „Danči kopā ar kapelu
Strops”
SALDUS TIRGŪ

12.04.

Sulu tirgus

26.04.

Jurģu dienas tirgus
O. KALPAKA LAUKUMĀ

ŠĶĒDES PAGASTĀ
20.04. plkst. 20:00
(laiks var mainīties)

Lieldienu pasākums Šķēdes skolas zālē
EZERES PAGASTĀ

13.04. plkst. 10:00

Pavasara gadatirgus Ezeres centra laukumā

17.04. plkst. 18:00

Kora „Kaprīze” koncerts „Dzied mana dvēsele, dzied”.
Pasākumā tiks prezentēti jaunie kora tautastērpi un karogs (finansējums iegūts Leader projekta un Saldus novada pašvaldības projekta fonda)

20.04. plkst. 11:00

Lieldienu pasākums ar jautrām Lieldienu atrakcijām un
izdarībā Ezeres kultūras namā
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PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
23.04. plkst. 10:00

Izklaidējoša cirka programma - klaunu šovs „Oki - doki”
Ezeres kultūras namā

26.04. plkst. 14:00

Ezeres kultūras namā viesosies Rubas amatierteātris ar
komēdiju „Dūdene zin”
KURSĪŠU PAGASTĀ

17.04. plkst. 10:00

Meža dienas 2014 – „Kopā nākotnes mežam” Kursīšu
pagastā. Organizē Kursīšu pagasta pārvalde, Kursīšu pamatskola, SIA „Gude”, Dienvidkurzemes Virsmežniecības Saldus nodaļa

20.04. plkst. 13:00

Lieldienas Kursīšu pagastā

25.04. plkst. 19:00

Kursīšu amatierteātra „Kodols” 15 gadu jubilejas pasākums Kursīšu pagasta Jaunajā zālē
LUTRIŅU PAGASTĀ

12.04. plkst. 17:00

Starpnovadu 4. vokālo ansambļu festivāls „Aprīļa pilieni” Druvas kultūras namā

13.04. plkst. 16:00

Multfilma bērniem „Ledus laikmets-4” Druvas kultūras
namā , ieejas maksa EUR 1,00

13.04. plkst. 18:00

Jaunā latviešu filma „Džimlai rūdi rallalā!” Druvas kultūras namā , ieejas maksa EUR 2,00

16.04.

Druvas dienas centra pašdarbnieku koncerts „Ar Lieldienas prieku sirdī” un pavasara saulgriežu svētku svinēšana

17.04. plkst.18:00

Skolnieku deju kolektīvu sadancošana Druvas kultūras
namā

19.04. plkst. 11:00

AFS Taizeme - Latvija apmaiņas programmas dalībnieki
un folkloras kopa "Zemturi" Druvas vidusskolā

21.04. plkst. 13:00

Pasākums „Nāc nākdama Liela diena” Druvas parkā

23.04.

Druvas dienas centrs organizē Veselības dienu „Nūjo
vesels!”

20.03. plkst. 13:00

Lieldienu pasākums pie Vadakstes pārvaldes ēkas, lietus
gadījumā - tautas namā

No 22. - 27.04.

Bibliotēkas nedēļa - būs apskatāma izstāde „Bibliotēka
laika gaitā” un izstāde „Mans vaļasprieks”

24.04.

Bibliotekārā stunda pirmskolas bērniem „Esmu bibliotēkas apmeklētājs”

25.04.

Pasākums pieaugušajiem „Reiz bija Vadakstē…”

Katru darba dienu Radošas aktivitātes bērniem dienas centrā „Kadiķītis”
14:00 – 17:00

VADAKSTES PAGASTĀ

Katru trešdienu

„Kadiķīša” atbalsta grupas nodarbības vecākiem „Kā
izprast sava bērna uzvedību” sociālā dzīvojamā mājā
„Rūķītis” un Lutriņu klubā

13.04. plkst. 17:00

5. Kurzemes tautas muzikantu saieta koncerts – balle
Lutriņu klubā

16.04. plkst. 18:00

Jaunā latviešu filma „Džimlai Rūdi Ralallā!” Lutriņu
klubā

17.04. plkst. 19:00

Jaunlutriņu amatierteātris rāda Aspazijas komēdiju
„Velna nauda” Lutriņu klubā

19.04. plkst. 10:00

Draudzības turnīrs telpu futbolā Sporta angārā

26.04. plkst. 11:00

Lutriņu pagasta novusa turnīrs Sporta angārā

Katru darba die- Radošās aktivitātes bērniem dienas centrā „Kurzemītē”
nu no plkst. 14:00
-17:00

01.05. plkst. 11:00

Ģimeņu pavasara stafete Lutriņu bērnu rotaļu laukumā

14.04. - 22.04.

Lieldienu rokdarbu izstāde Zirņu pagasta pārvaldes zālītē

16.04. plkst. 14:00

Pasākums „Lieldieniņas gaidīsim ar raibām oliņām!”
dienas centrā „Kurzemītē”

26.04. plkst. 16:00

Izrāde pēc A. Nedzviedža lugas „Trīsarpus atraitnes”
motīviem Zirņu amatierteātra izpildījumā „Citrons” telpās

ZIRŅU PAGASTĀ

NĪGRANDES PAGASTĀ

19.04. plkst. 15:00

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Jauniešu teātra studija un draugi ar Jāņa Jaunsudrabiņa komēdiju
"Jo pliks, jo traks"

20.04. plkst. 11:00

Pasākums "Ciemos pie Lieldienu zaķa" pie Kalnu kultūras nama

20.04. plkst. 13:00

Nīgrandes centrā - jautras izdarības, danči, rotaļas, ticējumi. Daina Andersone no bioloģiskās saimniecības
„Strauti” iepriecinās ar dažādām trušu šķirnēm. Nīgrandes centrā darbosies Lieldienu tirdziņš

Līdz 30.04.

Saldus novada bibliotēkas 10 pasākumu ciklu apkopojošā izstāde Zirņu pagasta bibliotēkā

22.04. – 27.04.

Bibliotēku nedēļa „Informēts un vesels!” Zirņu pagasta
bibliotēkā

21.04. plkst. 12:00

Kalnu kultūras namā kino - bērnu seanss "Tītari: atpakaļ
nākotnē"

Līdz 30.04.

Krustvārdu mīklu konkurss „Asini prātu!” Zirņu pagasta
bibliotēkā

21.04. plkst. 13:30

Kalnu kultūras namā kino - jaunā latviešu spēlfilma
"Džimlai rūdi rallallā!"

20.04.

Lieldienu svinēšana kopā ar Zvārdes amatierteātri:
plkst. 14:00 izrāde „Kas krāso olas?” Striķu kultūras
namā, pēc tam dažādas izdarības Striķu muižas parkā

26.04. plkst. 10:00

Lielā Talka. Pulcēšanās pie Striķu kultūras nama

25.04. plkst. 19:00

Nīgrandes pagasta Amatiermākslas kolektīvu atskaites
koncerts Kalnu kultūras namā
NOVADNIEKU PAGASTĀ

17.04. plkst. 14:00

Lieldienām veltīta pēcpusdiena visiem Dienas centra
apmeklētājiem

17.04.

Groziņu pēcpusdiena senioriem „Ak, pavasar’, ak, pavasar’…”, pieteikties pa tālruni 63881724

20.04. plkst. 13:00

Liepājas leļļu teātra izrāde un Lieldienu rotaļas pagasta
pārvaldes ēkā un pagalmā „Mežvidi”

25.04. plkst. 11:00 Izstāde „Ražots Novadniekos” pagasta pārvaldes ēkā
-14:00
„Mežvidi”
PAMPĀĻU PAGASTĀ

20.04. plkst. 13:00

Pasākums „Šūposimies Lieldienās!” Pampāļu parkā

25.04. plkst. 19:00

Vokālā ansambļa „Dzirkstis” sezonas noslēguma koncerts Pampāļu kultūras namā
SALDUS PAGASTĀ

ZVĀRDES PAGASTĀ

Ģimenes dienā – koncerts Zelta ģimenēm!
Skaistā, plaukstošā un spirdzinoša vēja appūstā laikā 15. maijā svinam svētkus – Starptautisko ģimenes dienu. Saldus novads var lepoties
ar stiprām ģimenēm. Pagājušajā gadā tika apzināti un sveikti 183 pāri,
kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu. Šogad Zelta kāzas atzīmē
pāri, kuri laulājušies 1964. gadā. Dzimtsarakstu nodaļā gaidām pieteikumus, lai varētu šīs ģimenes pagodināt, lai tās saņemtu pašvaldības
piešķirtu naudas balvu.
Bet 15. maijā plkst. 13.00 Avotu ielā 12 gaidīsim visas Zelta ģimenes uz Jums veltītu tematisku koncertu. Ar vecām un jaunām dziesmām
Jūsu sirdis sildīs duets Inga un Normunds. Lūgums iepriekš darīt zināmu
Dzimtsarakstu nodaļai par Jūsu ierašanos uz koncertu.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja S.Jakševica

Saldus novada pašvaldības informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 43, 2014. gada aprīlis. 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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