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Noslēgusies labdarības akcija
“Dzīvo vesels”

Turpinās Saldus
pilsētas centra
labiekārtošana

Saldus tirgus pēc labiekārtošanas darbiem no
Jelgavas ielas puses

Foto: Andrejs Sergejevs

Saldū no 21. līdz 23. martam notika labdarības akcija “Dzīvo vesels”,
kuras laikā vairāk nekā 20 mediķu
bez maksas sniedza kvalificētu
aprūpi Saldus un Brocēnu novadu
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Akcijas “Dzīvo vesels” iniciators
traumatologs-ortopēds dr. Kaspars
Ūdris šo tradīciju iedibināja 2016.
gada vasarā Jēkabpils slimnīcā.
Kopš tā laika notikušas divas akcijas
Jēkabpilī un nu jau divas Saldū.
Akcijā piedalījās traumatologiortopēdi Aldis Šperliņš un Dmit
rijs Kirejevs, ķirurgs Agnis Ļuļēns,
anesteziologs Āris Graudiņš, acu
ārstes Ārija Bužinska un Inese Tīsa,

podoloģe Anete Meinarte, masiere
Valentīna Koroļova un citi speciālisti,
tajā skaitā liela daļa Saldus medicīnas
centra darbinieku. Uz operācijām
ieradās viens no Eiropas vadošajiem
speciālistiem pleca ortopēdijas jomā
Viktors Jermolajevs no Klaipēdas.
Pirms operācijām nepieciešamos
izmeklējumus bez maksas veica
SIA “Centrālā laboratorija” un SIA
“Vizuālā diagnostika”, ar aparatūru
akciju atbalstīja “Arbor Medical” un
“OC Vision”.
Labdarības akcijas “Dzīvo vesels”
laikā Saldus medicīnas centrā tika
konsultēti 115 pacienti, savukārt
pansionātos “Ābeles” un “Atpūtas”
padomus un tūlītēju palīdzību saņēma
visi iemītnieki, kuri to vēlējās.

Saldus novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Māris Zusts informē,
ka šobrīd turpinās pagājušā gada
septembrī iesāktais Saldus pilsētas
centralabiekārtošanas projekts, kur tika
sakopta Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski
Luteriskās baznīcas teritorija.
Šobrīd turpinās nākamais projekta
posms, un Saldus tirgus teritorijā no
tiek aktīvi labiekārtošanas darbi, kuri ir
iesākušies veiksmīgi. Tirgus laukumā
jau ir veikta veco krūmu izzāģēšana, un
tiek demontētas nolietotās tirdzniecības
vietas.
Saldus tirgus valdes priekšsēdētājs
Kaspars Skapsts informēja, ka veco
pāraugušo krūmu vietā tiks stādīti
skaisti dekoratīvie kociņi un izlikts ak
mens bruģis, kā arī tiks pārvietoti jau
esošie tirdzniecības moduļi.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Mediķi 21. martā veica konsultācijas,
bet 22. un 23. martā notika operācijas
un mediķu izbraukumi uz Saldus un
Brocēnu novada sociālās aprūpes
centriem. Šajā labdarības akcijas laikā
tika veiktas 12 operācijas. Tāpat veik
tas 25 medikamentu blokādes, 34 acu
veselības pārbaudes, 15 pēdu aprūpes
procedūras un 55 perifērās asins
rites pārbaudes. Šie skaitļi neietver
palīdzību pansionātos, kur konsultēts
liels skaits to iemītnieku.
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Saldus novada pašvaldība un SIA
“Saldus medicīnas centrs” saka lielu
paldies visam iesaistītajam medicīnas
personālam: ķirurgiem, ortopēdam,
podoloģei, acu ārstiem, medmāsām,
kā arī visam Saldus medicīnas centra
personālam. Tāpat izsakām pateicību
SIA “Centrālā laboratorija” un SIA
“Vizuālā diagnostika” par atbalstu un
izmeklējumu operativitāti.

rīko Saldus medicīnas centra atbalsta
fonds sadarbībā ar Saldus un Brocēnu
novadu pašvaldību finansiālu atbalstu,
kā arī vietējo uzņēmēju dāsnajiem
ziedojumiem.

Atgādinām, ka labdarības akciju
jau otro gadu pēc Dr. Ūdra iniciatīvas

Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Saldus novada pašvaldība vēl
veselību visiem Saldus novada
iedzīvotājiem, kā arī iesaistītajam
medicīnas personālam!

Paziņojums par lokālplānojuma bijušās dārzkopības
sabiedrības “Aronija” teritorijai, Saldus novadā
2.redakcijas publisko apspriešanu
Saldus novada pašvaldība informē, ka 2018. gada 22.
marta sēdē tika pieņemts lēmums “Par “Lokālplānojuma
bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija”
Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā” 2. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.4, 12§).
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 03.04.2018.
līdz 30.04.2018.
Ar lokālplānojuma bijušās dārzkopības sabiedrības
Aronija teritorijai, Saldus novadā 2. redakciju var iepazīties
iepriekš minētajā termiņā Saldus novada pašvaldības mājas

lapā www.saldus.lv un novada pašvaldības administrācijas
ēkā Avotu ielā 12, Saldū 3. stāvā katru darba dienu darba
laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.
gada 9. aprīlī plkst. 17.00 Saldus novada pašvaldības
administrācijas ēkā, Avotu ielā 12, Saldū, lielajā zālē.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 30.04.2018.
Saldus novada pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā
3, Saldū vai Avotu ielā 12, Saldū katru darba dienu darba
laikā vai nosūtot pa pastu, e-pastu dome@saldus.lv.

Notika domes sēde
22. marta Saldus novada domes
sēdē tika skatīti 64 lēmumprojekti.
Saldus novada domes sēdē
nepiedalījās deputāti I. Ūdra, A.
Hērings, I. Vanaga un R. Sipenieks.
Pieņēma grozījumus saistošajos
noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības
pabalstiem Saldus novadā” un Nr. 20
“Par sociālajiem pabalstiem Saldus
novadā”.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 8 “Par pabalsta piešķiršanu Saldus
novadā deklarētiem bērniem, uzsākot
mācības 1. klasē”, kuri paredz 50,00
eiro pabalstu visiem Saldus novadā
deklarētajiem pirmklasniekiem.
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Izdarīja grozījumus Saldus novada
pašvaldības Jaunlutriņu pamatskolas
un Cieceres internātpamatskolas noli
kumos.
Atcēla sociālā dzīvokļa statusu
dzīvoklim Vadakstes pagastā. Četriem
dzīvokļiem noteica sociālā dzīvokļa
statusu.
Izdarīja izmaiņas Saldus novada
domes kultūras, sporta un tūrisma
komisijas locekļu sastāvā.
Izdarīja grozījumus konkursa
nolikumā “Par pretendentu atlasi uz
Saldus novada pašvaldības izglītības
iestāžu vadītāju amatu”.
Pilnvaroja Saldus novada domes

priekšsēdētāju slēgt līgumu ar
SIA “Saldus komunālserviss” par
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanu Saldus novada pagastu
pārvalžu teritoriālajās vienībās.
Pilnvaroja SIA “Saldus komunāl
serviss” veikt procesuālās darbības,
lai pārņemtu komunālo pakalpojumu
sniegšanas funkciju un uzsāktu
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanu.
Atbalstīja projekta pieteikumu Zivju
fonda projektu konkursā par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai.
Nodeva “Lokālplānojuma bijušās
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dārzkopības sabiedrības teritorijai
“Aronija” Zirņu pagastā un Saldus
pagastā, Saldus novadā” 2. redakciju
publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
Nodeva atsavināšanai trīspadsmit
Saldus novada pašvaldībai piederošo
dzīvokļu īpašumus.
Pārdodot par brīvu cenu, atsavināja
divus Saldus novada pašvaldībai
piederošus nekustamos īpašumus.
Rīkojot publisku izsoli, atsavināja
Apvienotās Jaunauces un Rubas pa
gastu pārvaldei piederošo kustamo
mantu.
Apstiprināja sešu Saldus novada
pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.

Lēma
nodibināt
reālservitūtu
Nīgrandes un Ezeres pagastos.
Iznomāja SIA “BITE Latvija”
Pampāļu pagasta katlu mājas jumta
daļu.
Slēdza sadarbības līgumu ar
biedrību “EVE autosports” par Saldus

novada pašvaldības Saldus pagastā
esošā nekustamā īpašuma “Lidlauks”
uzturēšanu, autosporta sacensību
organizēšanu, kā arī autosporta
popularizēšanu un attīstību Saldus
novadā.
Piešķīra līdzfinansējumu 300,00
eiro apmērā biedrībām “Motoklubs
“Ezere””, “Lai top Nīgrandei!”,
“Mūsu ligzda”, “EVE autosports”,
“Mantinieki” un “VK Saldus” Saldus
novadam aktuālu projektu realizācijai.
Izdarīja grozījumus Saldus novada
domes 2017. gada 26. janvāra sēdes
lēmumā.
Pieņēma 2018. gada 2. martā
saņemtajā
Mantojuma
apliecībā
norādītos naudas līdzekļus.
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jubilejas salidojumā.

Izslēdza no Saldus novada
pašvaldības grāmatvedības uzskai
tes debitora – nekustamā īpašuma
nodokļa parādu.
Piešķīra Pampāļu pagasta pārvaldei
papildus finansējumu malkas iegādei
2018./2019. gada apkures sezonai.
Noslēdza pilnvarojuma līgumus
ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Saldus namu pārvalde”.
Atbalstīja projektu, kurā tiks
veidoti grupu dzīvokļi Saldus no
vada pagastos, kā arī saskaņoja
deinstitucionalizācijas
plānu
un
risinājumus
tajā
pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūras izveidei.

Noteica siltumenerģijas tarifu
Zvārdes pagastā esošam nekustama
jam īpašumam “Striķi” un Rubas pa
gasta centra katlu mājā.

Pilns sēdes protokols un visi
pieņemtie lēmumi pieejami šeit: http://
www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumen
ti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/

Noteica dalībnieku dalības maksu
Saldus Sporta skolas organizētajās
vieglatlētikas sacensībās un Pampāļu
pamatskolas organizētajā 140 gadu

Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Jaņa Rozentāla dzimšanas dienā - ekspozīcijas atklāšana
skatāmi arī citi mākslinieka oriģināldarbi. Atklāšanā bija
iespēja noklausīties lekcijas “Par un ap Rozentālu”.

18. martā, atzīmējot Jaņa Rozentāla 152. dzimšanas
dienu, tika atklāta mākslinieka darbnīcas 2. stāva
ekspozīcija “Jaņa Rozentāla oriģināldarbi”.
Tieši mākslinieka dzimšanas dienā 18. martā skatītājus
aicināja jaunā, tikko iekārtotā Jaņa Rozentāla oriģināldarbu
ekspozīcija. Skices, kas līdz šim atradās muzeja krājumā,
nu ir pieejamas ikvienam interesentam. Ekspozīcijā

Saldus novada domes priekšsēdētājs sveica muzeju un
aicināja pieminēt mūsu dižo mākslinieku, kā arī ieteica
darīt lietas, kuras ilgstoši paliek vērtīgas paša un apkārtējo
dzīvēs. Svētku reizei atjaunotas un sapostas darbnīcas tel
pas, līdz ar to noslēdzot vērienīgos Jaņa Rozentāla darbnīcas
atjaunošanas darbus. Pirms diviem gadiem durvis vēra
darbnīcas 1. stāva ekspozīcija “Mākslinieka Sapņu tornis”,
kura veidota uz J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja krājumā esošo materiālu bāzes un stāsta par Saldu,
mākslinieka ģimeni, laikabiedriem un gleznošanas vietām
Saldū, Saldus apkaimē un Kurzemē.
Ekspozīcijas 2. stāva māksliniecisko koncepciju veido
jis un realizējis mākslinieks Ģirts Baranovskis, Kaspara
Zeltābola IU “Zeltābols”. Finansiālo atbalstu sniedzis –
VKKF, Saldus novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas
reģions.
Foto: Andrejs Sergejevs.
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Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums Saldū
kad mēs atgādinām, atceramies un
pieminam. Pieminam tos, kuru atdusas
vietas vairs nekad nebūs atrodamas,
mēs pulcējamies kopā, lai pieminētu
tos, kuru vārdi ierakstīti vien tautas
atmiņās un debesīs”.
Pieminot Latvijas iedzīvotāju izsū
tīšanu uz Sibīriju, Saldus novada
domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš
savā uzrunā vēlēja, lai mēs vienmēr
justos droši savā valstī un tādas lietas
vairs nekad neatkārtotos.

25. martā pieminam 1949. gada
notikumus, kas izjauca tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju likteņus, šķīra
ģimenes un atņēma mājas.

klātesošos uzrunāja Represēto bied
rības valdes priekšsēdētājs Egons
Snipke, Saldus novada domes
priekšsēdētājs Reinis Doniņš un Sal
dus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās
Komunistiskā genocīda upuru baznīcas mācītājs Guntis Apriķis.
piemiņas dienas pasākums notika
Egons Snipke: “25. marts ir diena,
pie Saldus dzelzceļa stacijas, kur

Piemiņas pasākumā klātesošie
baudīja Emīla Lemkena, Kaspara
Bitāra un Didža Jurova muzikālo
sniegumu. Pasākumu vadīja Edīte
Irbe.
Pasākumu organizēja Saldus no
vada p/a “Saldus TIKS centrs” un
finansiāli atbalstīja Saldus novada
pašvaldība.
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Saldus TIKS centra speciālisti piedalās tūrisma izstādēs un
tiekas ar tūrisma nozares pārstāvjiem
izstādēs – Lietuvas galvaspilsētā
Viļņā, tepat Rīgā un Tallinā, Igaunijā.

Gada sākums tūrisma nozarē
strādājošajiem jau ierasti iezīmējas
kā aktīva tūrisma izstāžu sezona.
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Arī Saldus TIKS centra tūrisma
speciālisti šogad pārstāvēja un prezen
tēja Saldus un apkārtnes tūrisma
piedāvājumu trijās starptautiskajās

Izstāde Viļņā “Adventur 2018”
notika janvāra beigās, un, kā ierasts
ārvalstu izstādēs, Saldus novads tika
pārstāvēts kopīgajā Latvijas stendā,
kura zīmols šajā gadā ir “Magnetic
Latvia”. Ar šādu stendu Latvija tika
prezentēta arī februāra vidū Tallinā
notiekošajā izstādē “Tourest 2018”.
Savukārt Latvijā tūrisma nozarē
strādājošie satikās un savus jaunākos
piedāvājumus reklamēja tūrisma
izstādē – gadatirgū “Balttour 2018”,
kas no 2. līdz 4. februārim notika
Rīgā, Ķīpsalas izstāžu hallē.
Visās šajās izstādēs Saldus un
apkārtnes tūrisma piedāvājums tika
prezentēts, sadarbojoties ar Kurzemes
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Tūrisma asociāciju, – Viļņā un Tallinā
strādājot vienā darba vietā kopā ar
citu Kurzemes lielāko tūrisma centru
pārstāvjiem, savukārt izstādē “Balt
tour” darbojoties pie Saldus novada
“letes” kopīgajā Kurzemes stendā. Ja
liela daļa izstādes apmeklētāju Lietuvā
jau bija dzirdējuši vai pat viesojušies
Saldū un apkārtnē, tad Igaunijā Sal
dus un Kurzeme kopumā ir krietni
tālāks un mazāk apgūts galamērķis.
Arī tūristu galvenās intereses mūsu
ziemeļu un dienvidu kaimiņiem ir
atšķirīgas – lietuviešus vilina Latvijas
smilšainās pludmales, iespējas nakšņot
kempingos un piedāvājumi ģimenēm
ar bērniem, savukārt igauņi lielākoties
meklē rāmu atpūtu SPA centros,
interesējas par mūsu kultūrvēstures
objektiem un dabas bagātībām.
Vairumam Latvijas iedzīvotāju, kas

apmeklēja izstādi “Balttour 2018”,
Saldus pilsēta un lielākie apkārtnes
tūrisma objekti jau ir zināmi – daļai
mūsu puse asociējas ar konfektēm
“Gotiņa”, citi zina Saldu kā gleznotāja
J. Rozentāla pilsētu, vēl dažiem tā ir
vieta, kur notiek “Saldus Saule”, kā
atpazīstamākos apkārtnes objektus
minot O. Kalpaka muzeju un piemiņas
vietu “Airītes”, Jaunauces pili un
“Lillas Lavender” lavandu laukus.
Tāpēc galvenā interese izstādē bija
par jaunumiem Saldus un apkārtnes
tūrisma piedāvājumā, kā arī par
šajā gadā notiekošajiem lielākajiem
pasākumiem.
Saldus TIKS centra darbinieki
apmeklētājiem bija sagādājuši ne
tikai jaunus tūrisma materiālus, bet
arī jauku pārsteigumu – loteriju, kurā
bija iespēja laimēt gan saldas balvas,
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gan suvenīrus, gan iespēju piedalīties
Rozentāla skrējienā un, protams, lielo
balvu – iespēju lidot ar gaisa balonu
Saldū notiekošā balonu festivāla laikā
27. un 28. jūlijā.
Saldus novada stendā rosījās un
savu piedāvājumu prezentēja arī Jaun
auces pils pārstāvji – Inguna Balcere
un Jaunauces amatierteātra “Lan
selots” aktieri Elīna Leiba un Gun
tis Alsviķis, kā arī Kapelleru nama
saimniece Līga Šaule. Savus jaunākos
materiālus, kas tulkoti arī lietuviešu
valodā, izplatīja J. Rozentāla Saldus
mākslas un vēstures muzeja darbinie
ki. Ar loterijas balviņām un saldu
miem, ko cienāt stenda apmeklētājus,
Saldus TIKS centru atbalstīja arī SIA
“Saldus pārtikas kombināts” un SIA
“Meduspils”.

veidošanā, bija ieradušies arī
Skrundas novada pašvaldības tūrisma
un uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītāja Zane Eglīte un Skrun
das muižas pārstāvji Laura un Atis
Kokmaņi. Par savu pieredzi ar
dzelzceļa stacijas “Airīte” atjaunošanu,
vēstures liecību apkopošanu un
ekspozīcijas veidošanu, kā arī par
šim mērķim piesaistīto projektu
finansējumu stāstīja Pēteris Stum
burs. Ikviens klātesošais tika laipni
aicināts arī iepazīstināt ar sevi un
pārstāvēto tūrisma objektu, dalīties
savās pārdomās un novērojumos, iz
teikt idejas un ierosinājumus. Tikšanās
noslēgumā dalībnieki tika aicināti
doties ekskursijā pa O. Kalpaka
statistikas dati par Saldus un apkārtnes muzeju tā vadītāja Roberta Sipenieka
tūrisma objektu un naktsmītņu pavadībā.
apmeklētāju skaitu 2017. gadā. Sal
Saldus TIKS centra pārstāvji ir
dus TIKS centra pārstāvji informēja
ļoti pateicīgi O. Kalpaka muzeja un
par lielākajiem šī gada pasākumiem,
piemiņas vietas “Airītes” komandai
aktuālajiem darbiem, jaunumiem
par silto uzņemšanu, kā arī vietējiem
projektu jomā un pieredzes apmaiņas
tūrisma nozares pārstāvjiem un Skrun
iespējām.
das kolēģiem par piedalīšanos.
Šajā reizē uz tikšanos, ar mērķi
Sintija Pileniece,
sadarboties jaunu tūrisma piedāvājumu
tūrisma speciāliste●

tikšanās ar tūrisma nozares
pārstāvjiem

Šī gada 7. martā Saldus un apkārtnes
tūrisma nozares pārstāvji tika aicināti
uz tikšanos O. Kalpaka muzejā un
piemiņas vietā “Airītes”, lai apspries
tu tūrisma nozares aktualitātes Saldus
novadā, Kurzemē un Latvijā kopumā.
Saldus TIKS centra speciālistu
sagatavotajā prezentācijā tika atspo
guļota informācija par paveikto
tūrisma nozarē 2017. gadā un ieskats
2018. gada plānos un iecerēs, kā arī
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Lutriņu sporta hallē atvērto durvju diena

Pasākumā sveicienus un labus
panākumus vēlēja sporta darba
vadītāja Elga Grota, Apvienotās
Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu
pārvaldes vadītājs Valdis Gūtmanis,
Lutriņu pagasta sporta darba orga
nizators Normunds Vācis, Lutriņu
pamatskolas direktore Inga Vorobjova
un SIA “Saldus meliorācija” valdes
loceklis Ivars Jansons.
Lutriņu pagasta jaunās sporta
halles karsējmeitenes kopīgi dziedāja
dziesmu, kas tika sacerēta speciāli
šim pasākumam. Ar brīnišķīgu
priekšnesumu klātesošos priecēja
Zane Ilenāne ar zumbas meitenēm!

6. aprīļa vakarā svinīgā pasākumā
tika atklāta sporta halle Lutriņos.
Saldus novada domes priekš
sēdētāja vietnieks Māris Zusts savā
sveicienā vēlēja, lai jaunā sporta
halle kalpo gan Lutriņu pamatsko
lai, kur, iespējams, izaugs nākamais
olimpietis, gan, kā vieta, kur pagasta

iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku. M.
Zusts, pasniedzot dāvanā bumbas,
aicināja visus aktīvi izmantot šīs spor
ta halles iespējas.
Lutriņu pagasta pārvaldes vadītāja
Ineta Ezermale lepojās, ka pagastam ir
izveidota sava florbola komanda, ku
rai tagad ir lieliskas iespējas izmantot
jauno sporta halli saviem treniņiem.

Pēc svinīgām uzrunām pagasta
iedzīvotajiem un viesiem bija iespēja
piedalīties novusa, florbola, futbola,
basketbola un trenažieru stafetēs.
Pasākuma noslēgumā piecas koman
das sacentās pusnakts turnīrā florbolā.
Aicinām ikvienu sportot jaunajā
Lutriņu sporta hallē!
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Rozentāla skriešanas svētki pulcē skrējējus
no visas Latvijas un Lietuvas

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš savā
uzrunā sportistiem vēlēja lieliskus startus, kā arī novēlēja
ikvienam skrējiena laikā Saldu skatīt ar mākslinieka acīm.
Neskatoties un vējaino laiku, skrējēju vidū bija gan paši
mazākie sportisti, kuri skrēja 400m un 800m skrējienus,
gan arī jau pieredzējuši sportisti, kuri veica 2km, 5km
un 10km garas distances, lai sagatavotos turpmākajiem
startiem jaunajā sezonā.

Atzīmējot slavenā latviešu glezniecības vecmeistara Jaņa Rozentāla 152. dzimšanas dienu, Saldū tika
atklāta šosejas skriešanas sezona pasākumā “Rozentāla
skriešanas svētki 2018”, kuri notiek jau trešo reizi.
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Visi skrējiena dalībnieki saņēma īpaša dizaina veidotas
piemiņas medaļas, bet paši ātrākie un veiklākie saņēma
dāvanu kartes un sponsoru sagādātās balvas. Kopvērtējumā
pirmo vietu ieguvušie gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē
saņēmuma 200,00 eiro naudas balvas, 2. vietu izcīnījušie –
150,00 eiro, 3. vietas ieguvēji tika pie 100,00 eiro. Liels
paldies visiem sportiskā pasākuma “Rozentāla skriešanas
svētki” atbalstītājiem par lieliskajām balvām godalgoto
vietu ieguvējiem!
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Šogad lieliskajos Rozentāla skriešanas svētkos piedalījās
arī Saldus novada domes deputātu komanda, kuras sastāvā
bija domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts, Gatis Bau
manis un Raivis Zīrups. Deputāti godam veica 5km distan
ci un ieguva diplomu – Saldus novada domes sportiskākie
deputāti. Lepojamies par deputātu dalību pasākumā!
Pasākumu organizēja Saldus novada p/a “Saldus TIKS
centrs” un OK “Saldus”. Finansiāli atbalstīja Saldus
novada pašvaldība.
Tiekamies nākamgad ROZENTĀLA SKRIEŠANAS
SVĒTKOS 2019!
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste●

SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”

Uzsākta projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošana
2018. gada 15. martā Saldus
novada pašvaldība ir parakstījusi
vienošanos ar
Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par projekta
Nr.8.1.2.0/17/I/027 “Saldus novada
pašvaldības vispārējo
izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana”
īstenošanu.
Projektā ir iesaistītas četras Saldus
novada skolas: Saldus vidusskola,
Saldus pamatskola, Striķu sākumskola
un Cieceres internātpamatskola.
Katrā no projektā iesaistītajām
skolām plānots attīstīt trūkstošos
infrastruktūras elementus, rezultātā ra
dot pievilcīgu mācību vidi kvalitatīva

un mūsdienu prasībām atbilstoša
mācību
procesa
nodrošināšanai.
Šobrīd notiek darbs pie tehniskās
dokumentācijas izstrādes.
Projekta īstenošanas laiks: no 2018.
gada 15. marta līdz 2022. gada 31.
janvārim.

kredītu Valsts Kasē.
2018.
gadā
plānots
uzsākt
būvniecības darbus Striķu sākumskolā,
veicot tās pārbūvi un aprīkošanu, kā
arī uzsākt Saldus vidusskolas sporta
laukuma pārbūvi un aprīkošanu.

Būvdarbus plānots pabeigt 2019.
Projekta plānotās kopīgās izmaksas gada augustā.
7924773,38 EUR, tai skaitā ERAF
Būsim saprotoši un iecietīgi,
finansējums 3 439 523 EUR (85%),
saskaroties ar neērtībām būvdarbu
pašvaldības līdzfinansējums sastāda
norises laikā!
455 230,99 EUR (11,25%), Valsts
budžeta dotācija 151 743,66 EUR
Eva Jēkobsone, Saldus novada
(3,75%), kā arī
projekta neat
pašvaldības projektu vadītāja,
tiecināmās izmaksas 3 878 275,73
EUR, kas tiks apmaksātas, ņemot 20267729, eva.jekobsone@saldus.lv●

Kino pēcpusdienas Saldus
pilsētas bibliotēkā
Saldus pilsētas bibliotēkā atsaucību guvušas filmu
pēcpusdienas.
Reizi mēnesī iepazīstinām ar senajām kino hronikām,
kas bibliotēkā skatāmas portālā www.filmas.lv. Februārī
Aleksandra Čaka muzejs bibliotēkai piedāvāja eksponēt

izstādi “Čaks iet uz kino”. Izstādi papildināja DVD ieraksts
“Čaks un kino” ar 20.-30. gadu īsfilmām.
Pēc filmu noskatīšanās interesenti ieteica turpināt kino
pēcpusdienas, tāpēc martā sākām filmu ciklu “Latvijas
vēstures hronika”.
Piedāvājām noskatīties kino hronikas, kas ietver lai
ka posmu no 1910. gada līdz 1948. gadam. Skatījāmies
Krievijas imperatora Nikolaja II viesošanos Rīgā 1910.
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gadā, Brīvības pieminekļa pamatakmens ielikšanu, Kārļa
Ulmaņa kabinets darbā – 1926. gada budžeta pieņemšanu,
Rīgas okupācija – kaujas krastmalā un uz tilta 1941. gadā
u.c.
26. aprīlī plkst. 14.00 aicinām uz nākamo kino
pēcpusdienu. Tēma – Latvijas vēstures hronika “Kultūra,
sports, sabiedriskās aktivitātes LPSR 1950. -1989. gads”.
Ilma Ābolte, Saldus pilsētas bibliotēkas
Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja●

Atvērta “Rakstu darbnīca” Kapelleru namā

Jau pēc projektu konkursa
noslēguma biedrības ieceri slavēja tā
brīža fonda vadītāja Mairita Blūma,
norādot, ka “šis ir pirmais projekts,
kurš no projektu vērtēšanas komisijas
saņēmis maksimālo iespējamo punktu
skaitu”.

Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis
Doniņš izveidoja savu rakstu kopējā jostā

Tūristiem un vietējiem iedzīvo
tājiem piedāvāta unikāla iespēja –
pēc saviem dzimšanas datiem izveidot
rakstu, to nolasīt un pievienot kopējā
rakstu joslā.
Šādu
piedāvājumu
biedrība
“Ilizanna” izveidojusi nodibinājuma
“Cemex Iespēju fonds” atbalstītā pro
jekta “Mans raksts Latvijas jostā” iet
varos.
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Turpmāk jebkurš interesents ir
gaidīts Kapelleru namā, Saldū, lai
iepazītos ar projektā izveidotās
aplikācijas iespējām – ievadot tajā
personas dzimšanas dienu, mēnesi
un gadu, tiek ģenerēts raksts, kurš
sastāv no latvju rakstu zīmēm,
piemēram, akas, saules, slīpā krusta
un citām zīmēm. Izmantojot Kristīnes
Lieldaudzietes apkopoto materiālu –
zīmju nozīmes aprakstus, iespējams
tikt pie sava psiholoģiskā raksturo
juma versijas. Gala rezultātā ikviens
raksta veidotājs savā e-pastā saņem
gan savas raksta zīmes attēlu, gan
psiholoģisko portretu, kas sastādīts,
balstoties uz rakstā esošajām latvju
zīmēm. Savukārt biedrība “Ilizanna”
saglabā izveidoto rakstu attēlus un
veido īpašu rakstu jostu, kas ar laiku
apvīsies visai Kapelleru nama zālei.
20. martā notika publisks rakstu
veidošanas demonstrācijas pasākums,
kurā piedalījās arī visi projekta

īstenošanā iesaistītie ļaudis – Druvas
vidusskolas skolēns un Kurzemes
jauno programmētāju skolas dalīb
nieks Niks Derums, viņa konsul
tants Deins Egle, zīmju skaidrojumu
apkopotāja Kristīne Lieldaudziete
un informatīvā materiāla dizaina
veidotāja Līga Šlanka, kā arī
nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds”
vadība, Saldus novada pašvaldības un
“Saldus TIKS centrs” pārstāvji.
Īpašs
sveiciens
pasākumā
izskanēja no Saldus novada domes
priekšsēdētāja Reiņa Doniņa, kas
uzsvēra, ka “cilvēks jau no laika
gala gribējis par sevi atstāt zīmes –
ieskrāpēja alu sienā, kaut ko no sevis
atstājis adītā zeķē, tagad – ieauž savu
rakstu datorā… Manuprāt, vērtīgākais
raksts ir tas, ko citu atmiņās atstājam
par saviem darbiem.”
Par muzikālo baudījumu pro
jekta atklāšanas pasākumā rūpējās
dziedātāja Dace Tapiņa.
Biedrība ikvienu aicina izman
tot piedāvāto iespēju, lai Latvijas
simtgadē gan iepazītu sevi un mūsu
nemateriālo kultūras mantojumu, gan
iegūtu raksta attēlu, izmantojamu
interesantu dāvanu apdrukai.

Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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Pagastu aktualitātes
Notikumi kultūrā un
bibliotēkā Kursīšos
1. martā uz Krustvārdu mīklu
minēšanas čempionāta 4. posma 7.
kārtu pulcējās 10 interesenti, ku
riem 60 minūšu laikā bija jāatrisina
4 dažādas mīklas – rozete, klasiskā,
zviedru un riņķvārdu mīkla.
10. martā bibliotēkas vadītājs
piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos
LNB, lai saņemtu pateicības rakstu
par oriģinālu grāmatzīmju “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2017”
piedāvāšanu dalībniekiem.
13. martā bibliotēkā pulcējās
Lasītāju kluba dalībnieki, lai runātu
par tēmu literārās balvas. Bibliotēkas
vadītājs bija sagatavojis prezentāciju
par Latvijas literatūras, grāmatu
un autoru balvām (pieaugušajiem
un bērniem), Baltijas, Eiropas un
Pasaules literatūras balvām. Tika
atzīmēti latviešu autori, kuri ieguvuši
kādu no balvām. Varēja apskatīt
bibliotēkā pieejamās dažādu apbalvo
jumu godalgotās grāmatas. Sanākušie
diskutēja par balvu nozīmi un to ietek
mi uz lasīšanas paradumiem, grāmatas
izvēli. Izmantojot izstādes grāmatas,
veidojām stāstu no grāmatās pēc
nejaušības principa izvēlētiem tei
kumiem.
Skolēnu brīvlaikā no 12. līdz 16.
martam kultūras darba organizatore
Ilzīte Griķe un bibliotēkas vadītājs
Mārtiņš Lagzdons organizēja dažādas
aktivitātes bērniem, lai saturīgi
pavadītu brīvlaiku. Katra diena bija
veltīta kādām aktivitātēm – pirm
diena (12.03.) KINO DIENA – vi
sas dienas garumā varēja skatīties
multfilmas no bibliotēkas kolekci
jas un baudīt popkornu; otrdiena
(13.03.) ATJAUTĪBAS/RADOŠUMA
DIENA – varēja risināt uzdevumus,
minēt mīklas, veidot radošos darbiņus
Lieldienām; ceturtdiena (15.03.)

SPORTISKĀ DIENA – ar sportu un
kustībām saistīti uzdevumi, atrakcijas,
spēles; piektdiena (16.03.) PUŽĻU
DIENA – visas dienas garumā varēja
likt dažāda lieluma un grūtības
pakāpes puzles. Aktivitātēs piedalījās
dažāda vecuma bērni.
16. martā Kursīšu kultūras centrā
notika spēles “Es mīlu Tevi, Latvija!”
trešais raidījums, kurā savus spēkus
zināšanās, aktivitātē un reakcijas
ātrumā pārbaudīja Kursīšu pamat
skolas un Kursīšu pagasta pārvaldes
darbinieku komandas Ilzītes Griķes
un Mārtiņa Lagzdona vadībā.
Kursīšu pamatskolas komandā bija
skolotāja Andra Rorbaha, pirmsskolas
skolotājas Daina Bicāne un Maija
Rorbaha, savukārt Kursīšu pagasta
pārvaldi pārstāvēja vecākā grāmatvede
Vija Gotfrīde, sociālā darbiniece Inese
Pērkone un elektriķis Viesturs Upe
nieks. Komandu sacensības bija sprai
gas, jo rezultāti mainījās ik pēc katra
uzdevuma. Beigās visu izšķīra rata
griešana un spēlē uzvarēja Kursīšu
pamatskolas komanda. Spēles uzde
vumus sagatavoja un spēli vadīja va
dakstnieces Inga Škabara, Agita Blei
dele un Elīna Andersone.
21. martā bibliotēka aicināja inte
resentus uz pasākumu “Arī viņi
veido vēsturi”, kurā varēja satikt
žurnālistu, fotogrāfu un grāmatu au
toru Armandu Puči. Tikšanās pulcēja
prāvu pulku klausītāju no Kursīšu,
Ezeres, Nīgrandes un Zaņas pagas
tiem. Stāstījuma sākumā Armands
Puče runāja par ļoti būtisku lietu,
kas ir svarīga ikdienā – par sa
runu. Sarunājoties var atrisināt
problēmas, izvairīties no konfliktiem,
pārpratumiem, būt tuvākiem viens
otram. A. Puče aicināja būt kritiskiem,
izvērtēt medijos pausto, kā arī stāstīja
par grāmatas tapšanu, kā tā top un
tiek izdzīvota pašā autorā un pēc tam
tehniski pārcelta uz papīra. Klausītāji

jautāja par sportu, par hokeju, par
raidījumu vadīšanu. Tikšanās bija filo
zofiska, domāt liekoša un interesenta,
jo tāds ir arī Armands Puče – ar savu
viedokli, stāju un pārliecību. Pasākums
tika organizēts Kursīšu bibliotēkasinformācijas centra izstrādātā projekta
“Portrets tuvplānā (6). Dokumentālā
proza” ietvaros ar VKKF finansiālu
atbalstu!
No 2. līdz 31. martam bibliotēkā
bija apskatāma J. Rozentāla Saldus
Vēstures un mākslas muzeja izstāde
“Saldus ev. lut. draudzes mācītājs
Romans Auseklis Vanags”.
Mārtiņš Lagzdons●

Ar bilžu grāmatām un
to autoriem iepazīstinās
bērnus
VKKF projektu konkursa 2018.
gada 1. kārtā atbalstīts Kursīšu
bibliotēkas izstrādātais projekts “Por
trets tuvplānā (8). Bilžu grāmatas”,
gūstot 500,00 eiro lielu finansiālu
atbalstu.
Projekta mērķis ir organizējot
radošus pasākumus, tikšanās ar
grāmatu autoriem – ilustratoriem,
veicināt bērnu interesi par grāmatām,
dažādot kultūrvidi un norises pagastā.
Sadarbībā ar skolas bibliotēku
un bērnudārzu tika noorganizētas 3
tikšanās ar bērnu un jauniešu grāmatu
autoriem/ilustratoriem Kursīšu pa
matskolā un bibliotēkā, iekārtotas
2 grāmatu ilustrāciju izstādes,
popularizēta latviešu literatūra un
literāti, izveidojot 3 tematiskas
izstādes skolas un pagasta bibliotēkās.
Kursīšos viesosies grāmatu ilus
tratore Agija Staka, rakstniece Linda
Nemiera, bērnu grāmatu autore Ruta
Svaža un ilustrators Dāvis Ozols.
Mārtiņš Lagzdons●
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Zaņas pagasta sporta
aktualitātes

24.02. Zaņā notika “Dienvidi”
sacensības novusā sievietēm. Koman
du vērtējumā Zaņas novusa spēlētājas
izcīnīja 1. vietu. Arī individuālajā
vērtējumā 1. vieta Zaņas spēlētājai –
Ilonai Radvilāvičai.
24.02. Brocēnos notika WURTH
Ziemas kausa izcīņas 1. posma
sacensības autosportā. FWD+ klasē 1.
vieta – Modrim Žentiņam, 3. vieta –
Varim Žentiņam. FWD klasē 1. vie
ta – M. Žentiņam, bet V. Žentiņam – 5.
vieta.
25.02. Zaņā notika “Dienvidi”
sacensības novusā vīriem, kurās Zaņas
spēlētāji izcīnīja 4. vietu.
03.03. Vadakstē notika svinīgais
starppagastu sporta spēļu “Dienvidi’’
noslēguma pasākums, kurā sportisti
saņēma izcīnītās godalgas un medaļas.
Visu sporta veidu kopvērtējumā 1.
vietu izcīnīja Zaņas pagasta sportisti.
03.03.Brocēnos notika WURTH
Ziemas kausa izcīņas 2. posma
sacensības autosportā. FWD+ klasē
1. vieta – M. Žentiņam, 3. vieta –
V. Žentiņam, bet 10. vieta – Neldai
Žentiņai. FWD klasē Varim – 9. vieta,
Modrim – 10. vieta. Standarta klasē
sievietēm – 1. vieta Neldai Žentiņai.
17.03. Saldū norisinājās jau trešie
Rozentāla skriešanas svētki. No
Zaņas uz sacensībām bija aizbraukuši
7 skrējēji un 2 nūjotājas. Biedrību
“Virāža-Z” sekmīgi pārstāvēja 5
skrējēji (800m, 2km un 5km garajās
disciplīnās).
17.03.
Kandavā
norisinājās
WURTH Ziemas kausa izcīņas 3.
posma sacensības autosportā. FWD+
klasē 1. vieta – M. Žentiņam, 9. vie
ta – V. Žentiņam, bet Neldai Žentiņai –
13. vieta. FWD klasē Varim – 4. vieta,
bet Modrim – 8. vieta. Standarta klasē
sievietēm – 2. vieta Neldai Žentiņai.
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18.03. Ezerē notika novusa
sacensības dubultspēlē. Zaņas no
vusisti Egils Ernšteins un Mārtiņš
Ķēpulis izcīnīja 4. vietu.

Zaņas pagasta kultūras
dzīve
10. martā Zaņas pagasta sieviešu
vokālais ansamblis piedalījās Saldus
koru apriņķa vokālo ansambļu skatē
un ieguva I pakāpes diplomu, 40,17
punktus.
Vokālais ansamblis tika izvirzīts uz
reģiona mēroga skati Kuldīgā, taču
ansambļa vadītāja Evīra Luce un tā
dalībnieces nolēma, ka šogad nestartēs
tālāk, bet sāks gatavoties nākamā gada
skatei, lai iegūtu vēl labākus rezultātus
un būtu konkurētspējīgas arī reģiona
mērogā.
Vēlos teikt milzīgu paldies
ansambļa vadītājai Elvīrai Lucei par
ieguldīto darbu, kā arī dalībniecēm
Jeļenai Kuļvinskai, Ingai Ilgaudei un
Gunai Gromovičai.
Ansambļa meitenes divus gadus
neatlaidīgi mācījās un cīnījās ar skates
dziesmām, kā arī Elvīras Luces vadībā
apguva jaunas dziedāšanas iemaņas,
dažādus “knifiņus”, kas palīdzēja
iegūt tik augstus rezultātus.
Mēs, Zaņas pagasta pārvalde, lepo
jamies ar augstajiem sasniegumiem
sportā un vokālo ansambļu skatē!
Novēlam arī nākamajā gadā iegūt
augstus rezultātus! Paldies, ka
neatlaidīgi darbojaties un strādājat!
Malači!
Lāsma Rudovica, kultūras
darba organizatore ●
“Rūķīšos” dzīvo aktīvi ļaudis
Sociālās
dzīvojamās
mājas
“Rūķīši” iedzīvotāju dzīves ritms ir
visnotaļ darbīgs, jo iedzīvotāji ir aktīvi
Lutriņu pagasta kultūras pasākumu
apmeklētāji.

Arī pašā mājā norit dažādas
aktivitātes. Atzīmējam visus svētkus,
un sieviešu diena nav izņēmums.
Sociālās dzīvojamās mājas vīrieši paši
darināja dāvanas, klāja kafijas galdu,
lai iepriecinātu Rūķīšos dzīvojošās un
strādājošās sievietes.
20. martā sociālajā dzīvojamā
mājā notika NOVUSA turnīrs starp
dienas aprūpes centra “Saulespuķes”
un Rūķīšu klientiem un darbi
niekiem. 1. vietu izcīnīja Ainārs
Boriss (“Saulespuķe”), 2. vieta Ju
rim Zauerhāgenam un Normundam
Vilmanim (“Saulespuķe”), 3. vieta
Vladimiram Matuļam (“Rūķīši”).
Uzvarētājiem tika medaļas un saldas
balvas.
22. martā atbrauca Saldus tehni
kuma “Vizuālā tēla stilistu” II kursa
studenti ar frizieru darba skolotāju, lai
iepriecinātu iedzīvotājus ar jaunu matu
sakārtojumu. Šis bija pirmais studentu
izbraukums uz kādu sociālu iestādi,
tādēļ jācer, ka sadarbība turpināsies, jo
arī studentiem tā būs lieliska pieredzes
izvēlētajā nākotnes profesijā.
Katra mēneša pirmajā un trešajā
piektdienā plkst. 10.00 sociālās
dzīvojamās mājas “Rūķīši” telpās
ir iespēja apmeklēt Mūzikas terapi
jas nodarbību mazulīšiem (kuri vēl
neapmeklē PII) kopā ar māmiņām.
Kā arī katru otrdienu plkst. 10.00
tiek rīkotas izglītojošas nodarbības
māmiņām, kuras vada sociālā
pedagoģe M. Broka.
Šīs nodarbības apmeklē ieintere
sētie Namiķu ciemata iedzīvotāji.
Laipni aicinām pievienoties ikvienu
ģimeni, kura vēlas apgūt ko jaunu!
Nodarbības ir bezmaksas, un par
tām var interesēties pie vadītājas –
sociālās darbinieces Guntas Āboliņas
pa kontakttālruni 29720455.
Tiekamies “Rūķīšos”!
Gunta Āboliņa, sociālās dzīvojamās
mājas “Rūķīši” vadītāja ●
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Novadnieku pagasta dienas
centra aktualitātes

Novadnieku pagasta dienas centrs
pavasarī ir aizsācis jaunu nodarbību
ciklu māmiņām ar maziem bērniņiem.
Nodarbības, kas ir rotaļnodarbības –
palīdz mazuļiem apgūt jaunas
prasmes – caur rotaļām, dziesmām
un radošu darbošanos mazuļi attīsta
sensorās prasmes, ritma izjūtu un,
protams, draudzēšanās prasmi, kas
ir ļoti nozīmīga bērnu attīstībā.
Māmiņām tā ir iespēja, satiekot vienai
otru, dalīties savā pieredzē, zināšanās
un, iespējams, arī uzzināt ko jaunu.
Aicinām māmiņas ar bērniem no
dzimšanas līdz 2 gadu vecumam

piedalīties nodarbībās. Nodarbības
notiek trešdienās, plkst. 9.30. Papil
dus informācija un pieteikšanās pie
sociālās pedagoģes M. Brokas pa
kontakttālruni 20240447.
Ceturtdienās
un
piektdienās,
plkst. 9.30 joprojām notiek radošas
nodarbības visiem interesentiem,
kas vēlas apgūt ko jaunu. Aicināts ir
ikviens. Nodarbības notiek neformālā
gaisotnē. Nāc ar savu ideju – kopā
mēs noteikti to varam realizēt!
Senioru klubiņš “Vakarzvaigzne”
tiekas trešdienās, plkst. 10.30 – aicināts
ikviens seniors. Ceturtdienās, plkst.
13.30 – dienas centrā tiekas “Lasītāju
klubiņš”. Ņemam līdzi savu mīļāko
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grāmatu – dzeju, atmiņu stāstījumu un
dalāmies atziņās par izlasīto.
Pateicoties projekta “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Saldus novadā”, dienas centrā ir no
tikusi lekcija par veselīgu uzturu.
Seniori izmanto iespēju apmeklēt
baseinu un aprīlī atsāksies vingrošanas
nodarbības, kuras
veiksmīgi tika
aizsāktas jau pagājušajā gadā.
Ikviens ir aicināts piedalīties dienas
centra aktivitātēs. Uz tikšanos!
Maija Broka, dienas centra
sociālā pedagoģe●

Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkos piedalīsies visi
Saldus apriņķa deju kolektīvi, kuri piedalījās skatē
17. martā Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā
notika Saldus deju apriņķa deju kolektīvu repertuāra
pārbaudes skate.
Skatē piedalījās 15 deju kolektīvi no Saldus un Brocēnu
novadiem. Apsveicam visu deju kolektīvu dalībniekus ar
augstajiem rezultātiem!
Skati vērtēja žūrijas komisija:
• Zanda Mūrniece – žūrijas komisijas priekšsēdētāja,
horeogrāfe, Dejas nozares konsultatīvās padomes
vadītāja, Dziesmu svētku mākslinieciskās padomes
locekle, deju svētku virsvadītāja;

• Maruta Alpa – LNKC skatuviskās tautas dejas eksperte,
deju lieluzveduma “Māras zeme” projekta vadītāja;
• Gunta Bāliņa – Kultūras akadēmijas asociētā profesore;
• Gunta Skuja – horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja,
koncerta “Vēl simts gadi dejai” mākslinieciskā vadītāja;
• Jānis Purviņš – horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras
zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs,
Liepājas deju apriņķa virsvadītājs;
• Jānis Ērglis – horeogrāfs, deju lieluzveduma “Māras
zeme” mākslinieciskais vadītājs, deju svētku virsvadītājs;
• Ilmārs Dreļs – horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs,
Rēzeknes deju apriņķa virsvadītājs.

Skates rezultāti:
Deju kolektīva nosaukums
Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” tautas deju ansamblis
“Kursa”
Saldus novada Novadnieku pagasta jauniešu deju
kopa “Sadancis”
Saldus novada Druvas vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs “Puzurs”
Saldus BJC jauniešu deju kolektīvs “Meduslāse”
Saldus novada Lutriņu pagasta kluba jauniešu deju
kolektīvs “Vilks”
Brocēnu novada Blīdenes kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs “Blīdene”
Saldus tehnikuma jauniešu deju kolektīvs “Rota”

Vadītājs

Kvalitātes grupa

Inese Buša

B

Dzintars Kaksis

B

Laine Liepa

C

Sandra Laure un Māra Ziemele

C

Jeļena Tarasova

C

Sanita Šampiņa-Bergmane

C

Jeļena Tarasova

C

Pakāpe
I pakāpe

I pakāpe
Augstākā pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
I pakāpe
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Saldus novada Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras
nama jauniešu deju kolektīvs “Jumis”
Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” vidējās paaudzes deju
kopa “Bandava”
Saldus novada Jaunauces pagasta vidējās paaudzes
deju kopa
Brocēnu novada Brocēnu KIC vidējās p aaudzes
deju kolektīvs
Saldus novada Saldus pagasta Druvas kultūras
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Druva”
Brocēnu novada Blīdenes kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Leti”
Saldus novada Saldus pagasta Druvas kultūras
nama senioru deju kolektīvs “Druvas seniori” II
sastāvs
Saldus novada Saldus pagasta Druvas kultūras
nama senioru deju kolektīvs “Druvas seniori” I
sastāvs

SALDUS NOVADA VĒSTIS
Ligita Ķiene

C

II pakāpe

Santa Laurinoviča

D

Augstākā pakāpe

Inguna Balcere

D

I pakāpe

Gatis Neimanis

D

II pakāpe

Ina Jurcika

D

II pakāpe

Lāsma Krama

E

II pakāpe

Diāna Einmane

F

I pakāpe

Diāna Einmane

F

I pakāpe

PASĀKUMU KALENDĀRS APRĪLIM
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus sporta kompleksā
14.04. plkst. 9.00 Izstāde “Ražots Saldus novadā”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12a, Saldus Mūzikas un Mākslas skolu ēkā
Saldus novada Uzņēmēju gada balvas
13.04. plkst. 19.00
pasniegšanas pasākums.
Aijas Vītoliņas un Tango Sin Quinto
14.04. plkst. 19.00 koncertsērija “Klusums”. Biļešu cena 8,
10 un 12 EUR.
21.04. plkst. 11.00 “Saldus novada cālis 2018”.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Lielajā ielā 3b
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
14.04. plkst. 12.00 XVI Deju svētku Saldus un Dobeles koru
apriņķu koru skate.
P/a “Saldus TIKS centrs” Akordeonistu
ansambļa “Akords” septiņu gadu jubi
15.04. plkst. 15.00
lejas koncerts. Pēc koncerta balle. Biļetes
cena 1 EUR.
P/a “SALDUS TIKS CENTRS” RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās
ēkas Lielajā zālē
Izrāde bērniem “Bruno mācās skaitīt”.
17.04. plkst. 18.00
Biļetes cena: EUR 4.
J. ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS
MUZEJĀ, Striķu ielā 22
14.02. – 31.08.
Orientēšanās “Es mīlu Tevi, Saldus!”.
Rūda
Pētersona
keramikas
un
6.03. – 8.05.
glezniecības darbu izstāde “Del Ruden”.
17.04. – 13.05.
Izstāde “...reiz, Ezerē…”.
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Tikšanās pirms izstādes – viešņas Latvi
22.04. plkst. 12.00 jas Nacionālā teātra aktrise un režisore
Ināra Slucka un aktrise Līga Zeļģe.
Izglītojošās nodarbības “Ģerboņu stāsti”
Visu aprīli
un nodarbības R. Pētersona izstādē “Sap
nis vai īstenība?”, tēma – sirreālisms.
SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ, Tūristu ielā 3
17.03. – 30.04.

3.04. – 30.04.

Aigas Beinarovičas RE-PET – gaismas
un krāsas transformācija no apstrādātām
PET pudelēm.
Novadpētniecības izstāde ciklā “Latvi
jas spēks ir ģimene”. Daila un Rihards
Mankus Saldus sporta dzīvē.

3.04. – 30.04.

Andra Apšenieka fotoizstāde “Portreti”.

16.04. – 27.04.

Datorapmācības senioriem.

24.04. plkst. 14.00

Stāstu pēcpusdiena “Ornitoloģes Zigrīdas
Jansones stāsti par putniem”.

Kino “Kultūra, sports, sabiedriskās
aktivitātes LPSR 1950.-1989. gads”.
27., 28.04.
Jauno grāmatu dienas.
KAPELLERU NAMĀ
Semināru cikls par 0-2 g.v. bērnu attīstību
14.04. plkst. 11.00
un aprūpi.
20.04. plkst. 19.00 Danču vakars ar Saldus Danču klubu.
26.04. plkst. 14.00

21.04.
28.04. plkst. 11.00
7.04. – 27.04.

Pastalu darbnīca. Sīkāka informācija un
pietiekšanās 29443117.
Semināru cikls par 0-2 g.v. bērnu attīstību
un aprūpi.
Anitas Zīvertes cianotipiju izstāde
“Karnevāls”.
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JIC “ŠĶŪNIS”, LIELAJĀ IELĀ 3C
Skolu pašpārvalžu seminārs. Tēma
18.04. plkst. 10.00
“Pasākumu organizēšana”.
SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ
Saldus novada atklātais čempionāts
Pēc kalendāra
basketbolā un volejbolā.
Saldus novada atklātais čempionāts
14.04. plkst. 10.00
novusā vīriešiem Zaņas sporta angārā.
Saldus novada atklātais čempionāts
21.04. plkst. 10.00
novusā sievietēm Vadakstes sporta zālē.
Pavasara krosa sacensības visām vecuma
27.04. plkst. 10.00
grupām Kalnsētas parkā.
Saldus Sporta skolas atklātās sacensības
28.04. plkst. 12.00
skriešanas disciplīnās Saldus stadionā.
EZERES PAGASTĀ
Radošā pēcpusdiena bibliotēkā – vilnas
26.04. plkst. 14.00
gleznu gatavošanas nodarbība.
Foto izstāde “Cilvēkstāsti - Es mīlu Tevi,
3.04. – 30.04.
Vadakste” Ezeres pagasta bibliotēkā.
JAUNAUCES PAGASTĀ
14.04. plkst. 16.00 Dejas izrāde “Brodvejas aizkulises” TN.
JAUNLUTRIŅU PAGASTĀ
Jaunlutriņos “Dārza ielā 13 - Iršu dārzā”
Jurģu jeb Ūsiņa dienai veltīts pasākumus,
23.04. plkst. 17.00
kurā kopā ar folkloras kopām tiks veikti
dažādi ar Ūsiņa dienu saistīti rituāli.
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KURSĪŠU PAGASTA BIBLOTĒKĀ
Pasākums “Meža meitas – izturēt un
21.04. plkst. 14.00 nepadoties” tikšanās ar grāmatu autori,
folkloras pētnieci Sanitu Reinsoni.
24.04. plkst. 19.00 Lasītāju kluba tikšanās.
Mākslinieces Agijas Stakas grāmatu
ilustrāciju izstāde “Agijas tēlu pasaule”.

Aprīlī un maijā

NĪGRANDES PAGASTĀ
28.04. plkst. 22.00

Balle kopā ar grupu Apvedceļš. Ieeja 5
EUR.

SALDUS PAGASTA KULTŪRAS NAMĀ
28.04. plkst. 18.00

Druvas teātra pirmizrāde J. Alunāns “Par
purna tiesu”. Režisore Ļ. Kapteine.
ŠĶĒDES PAGASTĀ

27.04. plkst. 16.00

Dziesmu konkurss bērniem no 8 līdz 12
gadu vecumam “Šķēdes Cālēns”.
ZVĀRDES PAGASTĀ

22.04. plkst. 12.00

Galda spēļu turnīrs Striķu kultūras namā.

28.04. plkst. 20.00

Popiela “ Iešūpo skatuvi” Striķu KN.

Visu mēnesi
bibliotēkā

Gitas Karlsones gleznu izstāde “Iekšējās
sajūtas” Zvārdes pagasta bibliotēkā.

Vairāk informācijas par pasākumiem
www.saldus.lv

Dzimtsarakstu nodaļā - bezskaidras naudas norēķini
nodaļā, izmantojot datoru);
• Saldus novada pašvaldības norēķinu centrā Saldū,
Striķu ielā 2 (darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai
no plkst. 8.30 līdz 17.30).
Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Saldus novada pašvaldība
Adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
PVN reģ. Nr. LV90009114646
Bankas konts: LV42UNLA0050014277525
Bankas konts: LV39HABA0551027582720
Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Silvija
Jakševica informē, ka ar 3. aprīli Dzimtsarakstu nodaļā
par pakalpojumiem vairs nevarēs norēķināties ar skaidru
naudu.
Par Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu
samaksu turpmāk varēs veikt:
• i-bankā (maksājumu iespējams veikt arī dzimtsarakstu

Bankas konts: LV60PARX0012797400003
Maksājuma mērķi lūdzu norādīt: Dzimtsarakstu
nodaļa, summa un EKK.
Ar pakalpojumu cenrādi var iepazīties Dzimtsarakstu
nodaļā vai Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.
saldus.lv.
Dzimtsarakstu nodaļa●
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Aprīlis – Lielās talkas mēnesis
apkārtējās vides labiekārtošanas dar
bus. Aicinām ikvienu interneta vietnē
talkas.lv oficiāli pieteikt organizētās
talkas vietas un sakopt mūsu nova
du. Kā katru gadu, arī šoreiz talkas
atbildīgie varēs saņemt bezmaksas at
kritumu maisus, par to iepriekš vieno
joties ar Saldus novada Lielās talkas
koordinatoru.

Sākusies talkas vietu reģistrēšana
Lielajai talkai, kas visā Latvijā šogad
notiks 28. aprīlī.
Lielā talka šogad noritēs jau desmito
reizi, un iedzīvotāji aicināti ne tikai
vākt atkritumus, bet veikt arī dažādus

Saldus novada pašvaldība šogad
talkos Kalnsētas parkā, kur tiks veikti
gan labiekārtošanas darbi, gan vākti
atkritumi, lai mūsu pilsēta kļūtu vēl
sakoptāka un skaistāka.
No 19. līdz 21. aprīlim aicinām
iedzīvotājus nodot lielgabarīta
sadzīves atkritumus, vedot tos uz
vecās pienotavas laukumu, kur

tiks izvietoti lielie konteineri. Šajos
konteineros NAV paredzēts izmest
automašīnu riepas un šīferus.
Aicinām būt aktīviem un izmantot
šo iespēju.
Ja savu iecerēto vietu Saldus novadā
nevarēsi sakopt tieši 28. aprīlī, vari
talkot arī pirms tam, piemēram,
pārcelto darba dienu, 21. aprīli, pada
rot par uzņēmuma vai iestādes kopīgo
talkas dienu.
Sakopsim savu novadu un 
Latviju kopā!
Vairāk informācijas: talkas.lv un
pagastu pārvaldēs!
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Foto prieki Saldus pilsētā
pilsētas centru, lai “noķertu” pašus
labākos kadrus foto izstādei.
Pusotras stundas garajā pastaigā tika
uzņemti pat 250 (!) foto, bet lielākoties
bērni varēja izvēlēties no aptuveni 100
sevis uzņemtajām fotogrāfijām. Šobrīd
noris aktīvs fotogrāfiju atlases darbs,
un līdz 12. aprīlim tās tiks nosūtītas
sadraudzības pilsētām. Līdz 9. mai
jam tiks sagatavota izstāde, kurā varēs
redzēt ap 100 fotogrāfiju no visām
četrām dalībvalstīm.
Izstādi varēs aplūkot Saldus Mūzikas
un Mākslas skolu ēkā.

Saldus novads kopā ar savām
sadraudzības pilsētām Vācijā, Fran
cijā un Polijā aktīvi gatavojas Eiropas dienas svinēšanai 9. maijā.
Šogad svinības notiks foto izstādes
formā, kuras nosaukums “Bērni
fotografē Eiropu”. Lai sagatavotu
izstādi, 24. martā Saldus Mūzikas un
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Mākslas skolu ēkā pulcējās 24 bērni
vecumā no desmit līdz četrpadsmit
gadiem, lai kopā ar Saldus foto klubu
“ES DARU” pavadītu aktīvu un foto
pilnu pēcpusdienu.
Bērni uzklausīja dažādus padomus
no pieredzējušiem foto meistariem
un vēlāk devās pastaigā pa Saldus

Sakām lielu paldies Saldus mākslas
skolai un tās direktorei Vēsmai
Krūmiņai par organizatorisko atbalstu
projekta norisē!
Liels paldies Saldus foto kluba “ES
DARU” fotogrāfiem par ieguldīto laiku
un vērtīgo padomu fotogrāfēšanas
pamatos projekta dalībniekiem!
Dina Neimeta, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

SALDUS NOVADA VĒSTIS 					

2018. gada APRĪLIS

Uzsāktas sarunas par a/c A9 apli

lis pie DUS “Cirkle-K”. Mēs esam
ļoti ieinteresēti šo vietu apsaimniekot
un labiekārtot. Plāns ir ar teritori
jas labiekārtojumu un vides objektu
palīdzību to padarīt skaistu un intere
santu gan mūsu novada iedzīvotājiem,
gan mūsu viesiem. Nākotnē šo vietu
noteikti redzu kā vienu no galvenajām
norādēm un novada vizītkartēm
cilvēkiem, kas šobrīd brauc Sal
dum garām. Pašvaldības speciālisti
tuvākajās dienās sagatavos VAS “Lat
vijas Valsts ceļi” vadībai iesniegu
mu ar lūgumu nodot apļa teritoriju
apsaimniekošanā mūsu pašvaldībai.”

4. aprīlī Saldus novada pašvaldībā notika Saldus novada domes
priekšsēdētāja vietnieka Māra Zusta tikšanās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”
pārstāvjiem – Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes direktoru Aldi
Lāci, direktora vietnieci Līgu Salenieci, būvinženieri Līvu StrautkalniPutnaērgli un Kurzemes reģiona S
 aldus nodaļas vadītāju Daci Krūskopu.

Tikšanās laikā tika arī pārrunāts
autoceļa Saldus-Pampāļi (posma
17,4-24,4) nodošana bez atlīdzības
Latvijas Valstij Satiksmes ministrijas
personā. Saldus novada pašvaldības
speciālisti veiks visas nepieciešamās
darbības, pēc kurām tiks pieņemts
Ministru kabineta rīkojums par šī ceļa
nodošanu.

M. Zusts: “Viena no mūsu novada prioritātēm ir tūrisms un tūristu piesaistīšana.
Mūsu novada popularizēšanai stratēģiski ļoti svarīga vieta ir autoceļa A9 ap

Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●

Aicinām Saldus iedzīvotājus pieteikties bezmaksas smēķēšanas
atmešanas nodarbībām

Aicinām Saldus un Saldum tuvējo
apkaimju pieaugušos iedzīvotājus,
kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*.
Nodarbības būs bez maksas un
notiks no 10. aprīļa līdz 2. maijam,
Saldus Sociālajā dienestā (Saldū,
Slimnīcas ielā 3A).

Pirmā – informatīvā smēķēšanas
atbalsta grupas nodarbība notiks otr
dien, 10. aprīlī no plkst. 18.00 – 19.30.
Tās laikā būs iespēja iepazīties ar
grupas vadītāju, kvalificētu psiholoģi
Inesi Grantu, kā arī uzzināt vairāk
par turpmākām nodarbībām. Pārējās
3 atbalsta grupas nodarbības plānotas
vienu reizi nedēļā, otrdienās, sākot no
17. aprīļa, no plkst. 18.00 – 21.00, tur
pat Saldus Sociālajā dienestā.
Uz nodarbībām aicinām ikvienu
pilngadīgu, smēķējošu Saldus vai
Saldum tuvējo apkaimju iedzīvotāju,

kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir
saņēmis veselības aprūpes speciālista
rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu
un ir motivēts to darīt.
Aicinām pieteikties gan tos, kuri
pirmo reizi domā par smēķēšanas
atmešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz
mēģinājuši atmest, bet nav izdevies.
Nodarbību laikā speciālista vadībā
būs iespēja saņemt palīdzību un at
mest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas
iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi
atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas
nodarbību noslēguma.
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PIETEIKŠANĀS: Aicinām sūtīt
pieteikumus dalībai grupā uz e-pasta
adresi:
atbalsts.atmesanai@gmail.com,
e-pastā norādot sekojošu informāciju –
“Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Sal
dus grupa”.
Jautājumu
gadījumā
aicinām
sazināties ar organizatoriem, zvanot
uz tālruņa numuru – 26180109.

2018. gada APRĪLIS

* Atbalsta grupa notiek Veselības
ministrijas projekta “Kompleksi
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz
2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.
Pilotprojekts smēķēšanas atme
šanai norisinās LR Veselības minis
trijas ESF projekta “Kompleksi

veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” (identifikācijas
Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība
“Atkarības speciālistu apvienība”.

Inga Dreimane, projekta
koordinatore●

Notiks iedzīvotāju konsultatīvā sapulce!
Saldus novada pašvaldība aicina
iedzīvotājus piedalīties Iedzīvotāju
konsultatīvajā sapulcē, kura notiks
19. aprīlī plkst. 18.00 Saldus novada
pašvaldības administratīvās ēkas Avotu
ielā 12, Lielājā zālē.
Šīs sanāksmes tēma – Saldus novada
kapitālsabiedrības. Uz tikšanos ar
iedzīvotājiem ir aicināti visi Saldus
novada pašvaldības kapitālsabiedrību
vadītāji:
• SIA “Saldus namu pārvalde” vadītājs –
Petrs Brazdausks;
• SIA “Saldus komunālserviss” vadītājs –
Jānis Blūms;
• SIA “Saldus siltums” vadītājs – Armīns
Miķelsons;
• SIA “Saldus tirgus” vadītājs – Kaspars
Skapsts;
• SIA “Saldus medicīnas centrs”
vadītājs – Ingemars Harmsens.
Ieplāno 19. aprīli, lai tiktos ar Saldus
novada pašvaldības kapitālsabiedrību
vadītājiem!
Nāc, uzdod savu jautājumu un saņem
atbildi!
Zane Šteina, sabiedrisko
attiecību speciāliste●
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