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Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā
mēs bijām vakar, tas sniedz mums izdevību būt labākiem,
nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi
pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt. 
/V.Vīķe – Freiberga/
Man ir laimējies piedzimt, uzaugt un dzīvot skaistā,
tīrā zemē, ko sauc par Latviju. Latvijā nav augstu kalnu,
plašu ieleju un citu pārsteidzošu brīnumu. Tomēr tā ir
mūsu zeme ar krāsaino rudeni, balto ziemu, spirgto pavasari un silto vasaru.
Mūsdienu pasaule mainās un robežas atveras, nekas
vairs neierobežo mūs izvēlēties augstskolu, kur mācīties,
darbu, ko strādāt un zemi, kurā dzīvot. Vai mēs esam
aizdomājušies par to, kā nosargāt savu valodu un kultūru,
par iespējām, ko varam sniegt, lai kopīgi veidotu Latvijas
tagadni un nākotni? Vai apzināmies nozīmīgumu tam, ko
mēs darām, audzinot un mācot – savā zemē, savā valstī,
cienot savas valsts simboliku un apzinoties brīvību, kas
mums dota. Bieži vien par to mēs aizdomājamies tikai
tad, kad esam tālu prom no savas zemes vai arī tad, kad
pierastais mums tiek atņemts.
Ikviens cilvēks tieši vai netieši ietekmē sabiedrību un
vidi sev apkārt. Lai cilvēks varētu veiksmīgi strādāt, tam
nepieciešama izglītība un vēlme darboties. Izglītība palīdz
uzkrāt zināšanas, palīdz veidot pašapziņu, ka cilvēks var
ietekmēt savu dzīvi. Latvijai ir vajadzīgi izglītoti un zinoši
cilvēki, lai viņi spētu gudri un saprātīgi strādāt mūsu
valsts, mūsu cilvēku labā. Daudz kas atkarīgs no mums
pašiem, pašu motivācijas, pašu mērķiem. Ir jātic, ka viss ir
iespējams, vajag tikai darīt.
Piederēt savai tautai un dzimtenei nozīmē mīlēt Latvijas zemi un sargāt tradīcijas, un godāt valodu. Svarīgi
ir mīlēt dzimtenes dabu un savu piederību apliecināt,
dzīvojot tajā. Manuprāt, piederībai, mīlestībai un dzīves
gudrībai vislabākie skolotāji ir vecāki un ģimene. Mācīsim
saviem bērniem atbildību, godīgumu un darba mīlestību!

Saldus novada pašvaldības stipendiju
“Medusmaize” iegūst četri
jaunieši
Maija Rjabova, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Š

ogad Saldus novada pašvaldības stipendiju “Medusmaize”, ko piešķir
sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu, ieguva četras aizrautīgas,
radošas, pārliecinātas un mērķtiecīgas jaunietes – Žanete Kiseļeva, Latvijas
Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un menedžmenta fakultātes studente,
Krista Susekle, LU Fizikas un matemātikas fakultātes studente, Zane Sandere,
RSU Medicīnas fakultātes studente un Eva Liepa, LU Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes studente. Stipendijas apjoms ir EUR 1 420 akadēmiskajā
gadā, un stipendiju jaunieši saņems visu studiju laiku.
Stipendijai pavisam pieteicās desmit jaunieši, visi arī tika uzaicināti uz otro kārtu
- interviju. Tie bija: Elīna Voitehoviča (no dalības izvērtēšanā atteicās, jo ieguva
Vītolu fonda stipendiju), Elizabete Lībiete, Eva Liepa, Katrīna Svilāne, Krista
Susekle, Laura Andersone, Sintija Logina, Solvita Roze, Zane Sandere un Žanete
Kiseļeva.
Stipendiātu vērtēšanas komisijā bija Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore Laila Kundziņa – Zvejniece, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors
Pēteris Dubra, SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols, SIA “Saldus
maiznieks” vadītājs Raivo Blumbergs un Saldus novada pašvaldības aģentūras
“Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” direktore Laura Liepiņa.
Pirms stipendijas ieguvēju nosaukšanas vērtēšanas komisija katrai dalībniecei
pasniedza piemiņas balvu - nesen iznākušo grāmatu par Saldus novadu, kā arī
pauda gandarījumu un prieku par to, ka novads ir bagāts ar gudriem, zinātkāriem
un uzņēmīgiem jauniešiem.
Stipendiju „Medusmaize” turpinās saņemt arī trīs jaunieši, kuri atbalstu
visam studiju laikam ieguva iepriekšējā mācību gadā.
2013. gadā Saldus novada pašvaldība pirmo reizi piešķīra stipendiju
“Medusmaize”. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Saldus novada jauniešus
izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Saldus novada
atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu novada iedzīvotāju vidū.

DOMES SĒDE
2014. gada 30. oktobra Saldus novada domes sēde
Zane Sproģe, p/a „Saldus Tūrisma
informācijas, kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste
Sēdes dienas kārtībā bija skatāmi
77 lēmumprojekti - galvenokārt, par
izglītības iestāžu nolikumu grozījumiem
un pašvaldības nekustamajiem brīvajiem
īpašumiem – to izsolēm un izsoļu rezultātu
apstiprināšanu.
• Saldus novada domes deputāti apstiprināja
nolikumu „Par finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem”.
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek
novērtētas un finansiāli atbalstītas Saldus novada sporta biedrības un nodibinājumi.
• Tika apstiprināts 2014. gada Edgara
Dunsdorfa prēmijas komisijas sastāvs.
Komisijā darbosies Oskars Zīds - Liepājas
universitātes profesors, Aina Ivanova pensionēta skolotāja, Sigita Šnē – Dr. hist.,
Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes studiju metodiķe, Modra Murovska - Rīgas Stradiņa universitātes asociētā
profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā
locekle, medicīnas zinātņu doktore, Agrita
Ozoliņa - Saldus Jaņa Rozentāla vēstures un
mākslas muzeja direktore, Irēna Roģe - Saldus
1. vidusskolas vēstures, filozofijas, politikas
un tiesību skolotāja, Saldus novada vēstures un
sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja un Iveta Grīnberga –vēsturniece.
• Apstiprināja Izglītības pārvaldes iesniegto priekšlikumu turpināt projekta „Īstenojam
ideju” realizēšanu. 2014./2015. mācību
gadā tiek organizētas apmācības Saldus novada izglītības iestāžu pedagogiem par pro-

jektu pieteikumu sagatavošanu un projektu
īstenošanu. Apmācību laikā vienas izglītības
iestādes pedagogi sagatavo vienu projekta
pieteikumu savai iestādei un īsteno to 2015.
gada pirmajā pusē projektu nedēļas laikā
skolās un brīvi izvēlētā laikā pirmsskolās. Ja
projektu nedēļa tiek organizēta 2014. gadā,
izglītības iestāde projektu īsteno citā laikā.
Katrai izglītības iestādei plānots pašvaldības
finansējums 300 euro apmērā, kā arī jāparedz
līdzfinansējums vismaz 100 euro apmērā.
Vienam vai vairākiem labākajiem projektiem
tiek piešķirts papildus finansējums ne vairāk
kā 100 euro apmērā līdzfinansējuma daļas
nosegšanai. Projekta kopējā summa ir 6000
euro.
• Apstiprināja Saldus novada pašvaldības
Rubas pamatskolas nolikumu un apstiprināja
nolikuma grozījumus Pampāļu pamatskolas,
Jaunlutriņu
pamatskolas,
Kursīšu
pamatskolas, Lutriņu pamatskolas, Nīgrandes
pamatskolas, Saldus pamatskolas, Striķu
pamatskolas, Zirņu pamatskolas, Rubas
speciālās
internātpamatskolas,
Cieceres
internātpamatskolas, Saldus sākumskolas,
Druvas vidusskolas, Ezeres vidusskolas, Saldus 1.vidusskolas, Saldus vakara vidusskolas
un Kalnu vidusskolas nolikumos. Lielākajā
daļā gadījumu grozījumi tapuši tādēļ, ka
mainīti Ministru kabineta noteikumi, kas noteica pirmo apgūstamo svešvalodu un kārtību,
kā tiek apmācīti reemigrējušie bērni.
• Piešķīra līdzfinansējumu septiņu
biedrību sabiedrisko aktivitāšu pieteikumiem: 300 euro apmērā biedrības „Spārni
Divi” sabiedriskās aktivitātes „Svētki skolā
„Paaudžu tikšanās Zirņos”” realizēšanai; 300

Kļūsti par mentoru!
Jana Priedniece, “Mentor
Latvija” programmas vadītāja

N

ereti jauniem cilvēkiem,
kuri bērnībā nav pietiekami izjutuši ģimenes
rūpes un atbalstu, ir grūti
pielāgoties
patstāvīgai
dzīvei
ar
visām
tai
nepieciešamajām prasmēm.
Organizācija “Mentor Latvija” ar mentorprogrammas palīdzību sniedz atbalstu jauniešiem vecumā
no 15 līdz 25 gadiem, kuri
nākuši
no
ārpusģimenes
aprūpes iestādēm, kā arī no
problemātiskām ģimenēm.
Ar pirmā Latvijas prezidenta
mazmazmazdēla
Aleksandra Čakstes iniciatīvu sociālā
mentoringa
programma
kopš 2010. gada darbojas arī
Latvijā. Programmu finansiāli
atbalsta dažādi uzņēmumi,
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vislielāko
ieguldījumu
saņemot no SEB Bankas. No
2010. gada mentorprogrammā
ir iesaistījušies 62 jaunieši no
astoņām dažādām sociālās
aprūpes iestādēm Latvijā.
Mentors jeb padomdevējs
ir uzticamības persona, kas
sniedz atbalstu jauniešiem,
kuriem
tas
visvairāk
nepieciešams, uzklausot viņus
un pavadot kopā noteiktu
laiku dažādās sabiedriskajās
aktivitātēs.
Pirms mentorpāra veidošanas,
tiek veiktas individuālas intervijas gan ar mentoriem,
gan jauniešiem, lai izveidotu
pēc iespējas saderīgāku pāra
kombināciju.
Mentorprogramma ilgst vienu
gadu, mentoram un jaunietim
tiekoties divas reizes mēnesī.
Reizi divos mēnešos tiek
rīkotas regulāras atbalsta gru-

pas tikšanās ar parējiem mentoriem. Programmas ietvaros
noteik arī kopīgi pasākumi
mentoriem un jauniešiem,
kā arī dažādas izglītojošas
nodarbības pašiem jauniešiem
(karjeras
veidošana,
budžeta plānošana, attiecību
veidošana, atkarības un citas
tēmas).
Vairāk informācijas par programmu pieejams www.mentor.lv.
2015. gadā “Mentor Latvija”
plāno uzsākt mentorprogrammu arī Saldū, sniedzot
iespēju tajā piedalīties desmit jauniešiem no Cieceres
internātpamatskolas un Saldus
Profesionālās
vidusskolas.
Aicinām Saldus iedzīvotājus
iesaistīties programmā un
kļūt par mentoriem Saldus
jauniešiem!

euro apmērā biedrības „EVE autosports”
sabiedriskās aktivitātes „EVE ziemas autosprints 2014/2015” realizēšanai; 300 euro
apmērā biedrības „Kaprīze” sabiedriskās
aktivitātes „Ezeres sieviešu kora „Kaprīze”
10. gadu jubilejas koncerts” realizēšanai; 300
euro apmērā biedrības „Živica” sabiedriskās
aktivitātes „Ciemos pie pasakas” realizēšanai;
300 euro apmērā biedrības „Saldus Saule”
sabiedriskās aktivitātes „Labdarības koncerts
„Cik dažādi 2014”” realizācijai; 300 euro
apmērā biedrības „Mūsu ligzda” sabiedriskās
aktivitātes „Vecāku skola jeb Inteliģences
akadēmija Ezerē” noslēguma pasākuma
realizēšanai un 298 euro apmērā biedrības
„Latvijas Mazpulki” sabiedriskās aktivitātes
„Baltu Ziemassvētku gaidās” realizācijai.
• Apstiprināja 15 pašvaldības nekustamo
īpašumu izsoļu rezultātus.
• Apstiprināja piecus atkārtotus pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoļu noteikumus un
četrus izsoļu noteikumus pirmo reizi.
• Deputāti lēma par Saldus novada domes
apbalvojuma „Saldus novada domes Goda
raksts” piešķiršanu vairākām personām.
Goda rakstus pasniegs svinīgā Valsts svētku
pasākumā 18. novembrī.
• Ar domes sēdes lēmumu pieņēma
dāvinājumu – trīs jaunas ģitāras Saldus
Mūzikas skolai par kopējo summu 1300 euro
un ģitāras aksesuārus 100 euro vērtībā no
Artūra Šingereja.
Sēdes pilns apraksts un visi pieņemtie
lēmumi pieejami Saldus novada mājas lapā
www.saldus.lv sadaļā „Pašvaldība” / „Dokumenti”.

Nodibināta biedrība
ugunsgrēkā Robežu
ielā 1 cietušo
atbalstam
Robežu ielas 1 iedzīvotāji aicina
iespēju robežās atbalstīt nelaimē cietušos,
kuriem steidzami nepieciešama palīdzība
dzīvokļu atjaunošanā, kuri izdega un noplūda
ugunsgrēkā.
Palīdzības procesu nodrošinās tikko
izveidotā biedrība “Robežu1”, kura ir
dibināta tieši šādam mērķim – lai piesaistītu
līdzekļus nelaimes seku likvidēšanai.
Aicinām visus palīdzēt, ziedojot uz
zemāk
norādīto
kontu
(sazināties
pa
tālr.
29677860;
26106563).
Konts
ziedojumiem
(maksājumu
mērķī
norādiet
„Ziedojums
ugunsgrēka
seku
likvidēšanai”):
Dzīvokļu
īpašnieku
biedrība
“Robežu
1”,
Reģ.
Nr.40008228941
AS „SEB banka”,
konts: LV85UNLA0050022539599

AKTUALITĀTES
Svinīgi atklātas rekonstruētās Dārza un Celtnieku ielas Saldū
Rekonstruēto ielu
teritorijā atrodas vairāki
uzņēmumi, kā arī trīs
izglītības iestādes - PII
„Sienāzītis”,
Saldus
pamatskola un Saldus

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

P

iektdien, 17. oktobrī, ar
svinīgu pasākumu tika atklātas
rekonstruētās Dārza un Celtnieku
ielas Saldū, kas ievērojami uzlabojušas
uzņēmējdarbības vidi un izglītības
pieejamību.

vakara
vidusskola.
Svinīgo
pasākumu
atklāja Saldus novada
domes priekšsēdētāja
Indra
Rassa.
Priekšsēdētāja uzsvēra,
ir gandarījums, ka
Saldū ir par divām
sakārtotām ielām vairāk, vēl viens
rotaļlaukums un skaisti sakārtots parks pie

Saldus pamatskolas. Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
pārstāve Dana Heiberga savā uzrunā
minēja, ka ir patīkami vērot, kā Saldus
attīstās un kļūst aizvien skaistāks un
sakoptāks, un vēlēja veiksmīgu turpmāko

sadarbību starp pašvaldību un ministriju.
Arī Sandra Cakule (Valsts reģionālās
attīstības aģentūras direktores vietniece
programmu ieviešanas jautājumos) izteica
gandarījumu par veiksmīgo sadarbību
starp aģentūru un pašvaldību.SIA „Saldus
ceļinieks” valdes priekšsēdētājs Gints
Karols izteica pateicību visiem apkārtnes
iedzīvotājiem, kuri bija saprotoši visu
gadu, kamēr notika projekts.
Pasākuma
laikā
priekšnesumus
sniedza Saldus pamatskolas audzēknes,
PII „Sienāzītis” bērni un dalībnieki
no Saldus pūtēju orķestra. Jauno ielas
segumu ar deju soli izmēģināja jauniešu
deju kolektīvs „Meduslāse”.
Projektu „Uzņēmējdarbības vides
un izglītības pakalpojumu pieejamības
attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot
Dārza un Celtnieku ielu” līdzfinansēja
ERAF.

Saldus novada uzņēmēji tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni
Zane Sproģe, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

O

trdien, 28. oktobrī, notika Saldus novada pašvaldības
un novada uzņēmēju kārtējā tikšanās, kurā piedalījās
arī Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga
Meņģelsone un ALTUM Kurzemes reģiona nodaļas vadītāja Ira
Jakobsone.
Sanākušos uzrunāja Saldus novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Didzis Konuševskis un Saldus novada pašvaldības izpilddirektora
pirmā vietniece Sarmīte Ozoliņa.
Ar plašu prezentāciju uzstājās Latvijas Darba devēju konfederācijas
(LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, kura informēja par LDDK
aktualitātēm, kā arī skaidroja galvenos LDDK darbības virzienus

šobrīd. Līgas Meņģelsones uzrunu papildināja tautsaimniecības
eksperta Jāņa Hermaņa pārskats par ekonomikas virzību un reģionālas
attīstības ekspertes Jolantas Vjakses informācija par apmācību iespējām
projektā „Partnerība biznesa konkurētspējai”.
Pēc tam par finanšu resursu pieejamību uzņēmējiem stāstīja ALTUM Kurzemes reģiona nodaļas vadītāja Ira Jākobsone. Viņa uzsvēra,
ka ar šo valsts atbalsta instrumentu Saldū un Kurzemē tapuši interesanti
un kvalitatīvi uzņēmumi.
Tikšanās noslēgumā notika diskusija, kuras laikā uzņēmēji varēja
noskaidrot interesējošos jautājumus par ekonomisko attīstību, kā arī par
darba devēju un uzņēmēju interešu aizstāvību.
Šoreiz uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē piedalījās 31
dalībnieks – uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji un viesi.
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Karjeras nedēļas noslēguma pasākums

Maija Rjabova, p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” sabiedrisko attiecību speciāliste

par savu darbu, tā īpatnībām un izaicinājumiem.
Sākoties diskusijai, katrs dalībnieks raksturoja sevi un pastāstīja par
izvēlēto profesiju un ceļu uz to. Klātesošie skolnieki arī nebaidījās uzdot
jautājumus, piemēram, vai vecāki atbalstīja profesijas izvēli, vai nebija
bažas, ka pēc studijām nebūs iespējams atrast darbu un cik liela nozīme
ir iegūtajai izglītībai.
Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa diskusijas
noslēgumā klātesošajiem vēlēja atrast to jomu, kura tiešām patīk, lai
studijas un vēlāk arī karjeras veidošana nebūtu tikai pienākums, bet gan
patīkams un aizraujošs process.
Karjeras nedēļas laikā skolēni apmeklēja daudzus novada uzņēmumus
un iestādes- Saldus novada pašvaldību, Tūrisma informācijas, kultūras
un sporta centru, laikraksta “Saldus Zeme” redakciju, SIA “North66”,
SIA “Meduspils”, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus
iecirkni, Saldus radio u.c.
Karjeras nedēļas noslēguma pasākumu ar saviem priekšnesumiem
kuplināja apvienība “Rūtaini krekli”.

No 13. līdz 17. oktobrim vienlaikus 15 Latvijas novados norisinājās
Karjeras nedēļa.
Piektdien, 17. oktobrī, Saldus BJC notika Karjeras nedēļas
noslēguma pasākums “Karjeras kurpes satiekas Saldū”, kurā par karjeru, tās izvēli un nepieciešamo izglītību un zināšanām dalījās diskusijas dalībnieki- Saldus novada domes priekšsēdētāja Indra Rassa,
Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus TIKS centrs” direktore
Laura Liepiņa, mežsaimnieks Reinis Doniņš, mūziķis un pedagogs
Uģis Jēkabsons, pagājuša gada stipendijas “Medusmaize” ieguvējs Valdis Dravnieks, lauksaimnieks Māris Mednis, treneri Ansis Pūce, Igors
Miņenko, Gatis Baumanis un laikraksta “Saldus Zeme” žurnāliste Ieva
Vilmane.
Pasākuma ievadā Saldus novada izglītības pārvaldes vadītāja
Saulcerīte Levica pateicās visiem uzņēmējiem un iestādēm, kuri ļāva
skolniekiem ielūkoties savā ikdienas darbā un atrada laiku, lai pastāstītu

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un
Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programma sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Par krauķu koloniju Saldus pilsētā
Zane Štencele, vides pārvaldības speciāliste
Inese Vilcāne, labiekārtošanas speciāliste

S

aldus
novada
pašvaldība
ir
saņēmusi divas vēstules no Saldus
pilsētas iedzīvotājiem (vēstuļu pielikumā
saraksts ar 94 parakstiem) par krauķu
kolonijas ietekmi uz iedzīvotāju labsajūtu
un vidi.
Saldus novada pašvaldība vairākkārt ir
veikusi darbības krauķu radītās negatīvās
ietekmes samazināšanai Saldus pilsētas
apstādījumos, izzāģējot zarus un likvidējot
ligzdas. 2005. un 2010. gadā tika saņemtas
vēstules no Veidenbauma ielā dzīvojošiem
iedzīvotājiem. Pateicoties vieglajai piekļuvei,
no augošiem bērziem tika
izzāģētas
krauķu ligzdas 100% apjomā tā saucamajā
Veidenbauma birzītē (no Blaumaņa ielas līdz
Aspazijas ielai).
Pilsētas dārzā - teritorijā, kas robežojas ar
Dārza un Skrundas ielām, 2005. un 2013. gadā
ligzdas izzāģētas ap 70 – 80% (galvenokārt
apstādījumu centra daļā, tuvāk dzīvojamām
mājām Skrundas 5a, 5b). Piekļuve vērtējama
kā sarežģīta, jo ligzdas izvietotas augstu. Šajā
pilsētas daļā ļoti labi redzams, ka veiktie darbi
nedeva gaidīto rezultātu. Pavasarī ligzdas tika
vītas dubultā apjomā. Jāatzīmē arī fakts, ka
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zemāk izvietotās ligzdas bieži vien ir tukšas
un putni ligzdo augstākajās un piekļuves
viedokļa grūtāk aizsniedzamās vietās.
Pilsētas dārzs robežojas ar Cieceres
upi, kurai noteikta aizsargjosla. Saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma 37. pantu, 10 m joslā
aizliegts veikt galveno cirti, izņemot koku
ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai,
vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku
likvidēšanai. Koku nozāģēšana nav risinājums,
jo tad putni ligzdos tuvējā Helmaņa parkā un
Čāpātāju kapu teritorijā.
Sazinoties ar Latvijas ornitologu biedrību,
Saldus novada pašvaldība saņēma atbildi:
“Ir iespējams, protams, arī retināt zarus vai
kokus izzāģēt, taču šiem pasākumiem nav
lielas ietekmes, jo putni var pārvākties uz citu
vietu pilsētā. Svarīgākais aspekts ir barības
pieejamība - ja tā būs, tad būs arī ēdāji”.
Cits no ornitologu paustajiem viedokļiem
publiskajā telpā ir, ka putnu baru var pakļaut
nepārtrauktam stresam un traucēt martā,
tikko putni ieradušies, un neļaut sākt ligzdot.
Piemēram, Liepājas pilsētas gadījumā putnus
neaizbaidīja pat no lidostas aizņemtā putnu
aizbiedēšanas skaņu iekārta.
Latvijā ir vairākas apdzīvotas vietas, kurā
ir sastopama šī problēma, bet līdz šim nav
atrasti efektīvi risinājumi.

Zināma daļa atbildības jāuzņemas arī
iedzīvotājiem, lai mazinātu iespēju krauķiem
tikt pie barības, piemēram, regulāri aizverot
atkritumu konteineriem vāku, un atkritumu
maisus neliekot blakus konteineriem, kā
arī izvēloties metodes bioloģisko atkritumu
kompostēšanai dārzu teritorijās. Ja ligzdošanas
vietas tiks likvidētas, bet putniem būs kur
baroties, viņi tik un tā pilsētā uzturēsies.
Attiecībā uz Saldus pašvaldības plāniem
teritorijas izmantošanā Saldus novada
attīstības programmā 2013. – 2020. gadam,
ir plānoti vairāki projekti, kas tieši vai
netieši skar Pilsētas parka teritoriju jeb
krauķu kolonijas atrašanās vietu. Attīstības
programmas 1.5.prioritāte “Atpūtas un tūrisma
iespēju pilnveidošana” paredz divus projektus
“Veloceliņa ceļu tīkla pilnveidošana Saldus
pilsētā” no Saules ielas tilta līdz Dzirnavu
ielai. Otrs plānotais projekts “Brīvā laika
pavadīšanas infrastruktūras attīstība Saldus
pilsētā”, izveidojot Cieceres kultūras un dabas
taku. Pašvaldība pieņem, ka, labiekārtojot
teritoriju un radot intensīvāku iedzīvotāju
klātbūtni Pilsētas parka tuvumā, tas mazinās
kolonijas paplašināšanos vai pat veicinās
samazināšanos.

Projekts „Ejam, skrienam, kustamies!”

Inta Švaža, projekta “Ejam, skrienam, kustamies!” vadītāja

E

jam, skrienam, kustamies! – tā
aicināja biedrība „Mantinieki” projekta noslēgumā, kas notika 11. oktobrī pie
Oskara Kalpaka muzeja un piemiņas vietas
„Airītes” apkārtnē. Pasākuma dalībniekiem
bija visadažādākās iespējas iet, skriet un
kustēties. Viss projekts un arī šis pasākums
notika, lai popularizētu videi draudzīgu
dzīvesveidu.
Pasākumam bija divas daļas, kuras notika vienlaicīgi. Viens pasākums bija domāts
tieši orientēšanās sporta dalībniekiem – Saldus novada atklātais čempionāts “Saldus
kauss 2014” (R. Mankusa piemiņas kausu
izcīņa orientēšanās sportā), kuru organizēja
Orientēšanās klubs “Saldus”. Otrs pasākums,
Pārgājienu diena, kuru organizēja biedrība
“Mantinieki” un Oskara Kalpaka muzejs, bija
vairāk domāts pārgājienu un aktīvas atpūtas
mīļotājiem un interesentiem. Pavisam šajā
skaistajā vietā pulcējās 160 veselīga un videi
draudzīga dzīvesveida piekritēji un atbalstītāji.
Protams, vislielākā interese bija par jauno,
nupat projekta ietvaros tapušo orientēšanās
karti un arī par piedalīšanos sacensībās, tāpēc
daudzi dalībnieki bija ieradušies arī no tālākām
vietām – Rīgas, Jelgavas, Ikšķiles, Mārupes.
Četru stundu garumā ikvienam individuāli
vai komandās bija iespējas piedalīties šādās
aktivitātēs: orientēšanās, stiprinieku trase ar
trīs uzdevumiem (bluķa mešana, šaušana mērķī
un izturība); jušana dabā (visu piecu maņu
pārbaude, kurā bija jāsagaršo ogas, dārzeņi un
augļi, jāsasmaržo tējas, jāsajūt dabas materiāli,
jāsadzird sēklas, jāierauga un jāatpazīst augu
lapas); filmēšana un fotografēšana dabā;
erudītu konkurss „Zils, zaļš, dzeltens” par atkritumu šķirošanas nozīmi; māksla dabā (floristika ar dabas materiāliem); dzeja dabā (dzejoļa
sacerēšana un dzejas meklēšana apkārtnē).
Apbalvoti tika gan individuālie dalībnieki,
gan komandas, kuras piedalījās pilnīgi visās

aktivitātēs. Noslēgumā balvas saņēma arī
plakātu konkursa „Labāk ej, nevis brauc!”
uzvarētāji. Konkursa dalībnieku uzdevums
bija izveidot plakātu, kas pamudinātu Latvijas iedzīvotājus izvēlēties dabai draudzīgu un
veselīgu dzīvesveidu.
Veidojot darbus dažādās vizuālās mākslas
tehnikās, skolēni pievērsa uzmanību tieši
kustību nozīmei, tam, ka labāk izvēlēties iet
kājām, vairāk kustēties, nevis visur un vienmēr

doties ar auto, un ka šāda izvēle ir draudzīga
gan videi, gan paša veselībai. Plakātu konkursā
piedalījās 61 skolēns no Saldus un Brocēnu
novadiem- no Saldus 2. vidusskolas, Saldus
1. vidusskolas, Saldus pamatskolas, Remtes
pamatskolas un Gaiķu pamatskolas trijās vecuma grupās no 4. līdz 12.klasei.
Konkursa uzvarētāji:
4. – 6. klašu grupā
1. vieta – Rebeka Ermansone (Saldus 2.
vidusskola, 6. klase);

2. vieta – Daniels Raimonds Smiltenieks
(Saldus 2. vidusskola, 3. klase);
3. vieta – Katrīna Leila Zvejniece (Saldus
pamatskola, 6. klase).
7. – 9. klašu grupā
1. vieta – Aurēlija Semionova (Saldus 2.
vidusskola, 9. klase);
2. vieta – Līva Mankus (Saldus 2. vidusskola,
9. klase);
3. vieta – Elvis Zauers (Remtes pamatskola,
7. klase).
10. – 12. klašu grupā
1. vieta – Ineta Strazdiņa (Saldus 1. vidusskola, 12. a klase);
2. vieta – Helvijs Niedra (Saldus 1.vidusskola,
11. a klase);
3. vieta – Magdalēna Liekmane (Saldus 1.
vidusskola, 12. a klase).
No labākajiem darbiem tapa uzlīmes, kuras saņēma pasākuma dalībnieki, tie arī tika
izmantoti bukletā par pārgājienu maršrutiem.
Paldies skolotājām Gintai Jansonei, Dzintrai Allerei, Vinetai Matvijukai, Kristīnei
Briškai, Lindai Kuskovai un Dacei Eglītei
Zīrupai par skolēnu iesaistīšanu konkursā!
Projekta laikā tapa arī buklets par
pārgājienu maršrutiem Saldus novadā un
apkārtnē, kuru jālieto komplektā ar Saldus novada tūrisma karti.

Biedrības “Mantinieki” projekta “Ejam,
skrienam, kustamies!” aktivitātes tika īstenotas
ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu
atbalstu. Projektu atbalstīja Latvijas Kara
muzejs.
Aktivitāte – “Videi draudzīga dzīvesveida
popularizēšanas pasākumu organizēšana”
Projekts „Ejam, skrienam, kustamies!”
projekts Nr. 1-08/288/2014
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PAGASTOS
Kursīšu pagastā
Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

Oktobris bibliotēkā bijis notikumiem bagāts. Saldus novada
bibliotekāri – Mārtiņš Lagzdons (Kursīši), Māra Ēberliņa (Nīgrande),
Daiva Neifalte (Ezere), Ligita Treinovska (Novadnieki) un Santa Švalbe
(Saldus) 1. un 2. oktobrī piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas
un partneru rīkotajā bibliotekāru novadpētniecības konferencē
“Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņu institūciju sadarbībā”,
kura notika Dobeles novadā K.Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”.
Galvenā ideja, kura izskanēja konferencē – kā bibliotekāriem strādāt,
kā atrast savu nišu novadpētniecībā, kādas tēmas un kā pētīt, lai veiktais
darbs nepārklātos, bet gan sasaistītos ar muzeju un arhīvu darbu. Divu
pasākuma dienu laikā izkristalizējās doma, ka bibliotēku svarīgākais uzdevums ir sniegt informāciju apmeklētājiem par to, kur - kādās grāmatās,
avotos, mapēs, periodikā, interneta resursos u.c., var meklēt informāciju
par vēsturi, par ievērojamiem novadniekiem, par novada vēsturi utt.
Diskusiju izraisīja Kristīnes Zaļumas, LNB Letonikas un Baltijas centra galvenās bibliogrāfes - pētnieces uzstāšanās. Dažreiz pagastu bibliotekārs ir tas cilvēks, kurš dara visus darbus reizē - ir gan
bibliotekārs, gan muzeja darbinieks, gan pedagogs, gan sociālais darbinieks. No tā reizēm cieš tiešais darbs. Vecākās paaudzes bibliotekāri
uzskata, ka tā ir viņu, ja tā var teikt, misija.
Daudz pārdomu izraisīja tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju Uldi
Bērziņu par dažādību kultūrā, par nacionālajām un lokālajām kultūras
vērtībām. Kā atzina dzejnieks, nav tādu stingri noteiktu svarīgu,
nesvarīgu vērtību. Katram cilvēkam pašam ir sava vērtību sistēma,
sava sirdsapziņa, savs kultūras kanons. Semināra noslēgumā Latvijas bibliotekāri apmeklēja Dobeles novadpētniecības muzeju, tūrisma
informācijas centru un Centrālo bibliotēku.
15. oktobrī bibliotēkā „Karjeras nedēļas 2014” ietvaros, lai iepazītu
bibliotēku un bibliotekāra profesiju, viesojās Kursīšu pamatskolas 1.
un 4. klases skolēni un audzinātājas. Bibliotēkas vadītājs iepazīstināja
bērnus ar bibliotēku, bibliotekāra pienākumiem un prasmēm, kas jāprot,
kur var mācīties par bibliotekāru. Bērniem tika sagatavoti vairāki uzdevumi, kuru laikā arī tika iepazīts bibliotekāra darbs. Stundas paskrēja
nemanot un cerams, bērniem patika un viņi uzzināja interesantas lietas par bibliotekāra profesiju. Pasākums notika sadarbībā ar Kursīšu
pamatskolu „Karjeras nedēļas 2014” ietvaros.
No 13. līdz 31. oktobrim bibliotēkā bija apskatāma J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde „Atpazīsti sevi Baltijas ceļā”.
Izstādē redzamajās fotogrāfijās atspoguļota Saldus novada iedzīvotāju
dalība 1989. gada 23. augusta akcijā “Baltijas ceļš”, kad trīs Baltijas
valstu iedzīvotāji sadevās rokās, veidojot cilvēku ķēdi un pieprasot Molotova -Ribentropa pakta slepeno protokolu publisku atzīšanu.
16. oktobrī bibliotēkā pulcējās 9. klases skolēni un skolotāji, interesenti, lai atcerētos un uzzinātu par „Baltijas ceļu”. J.Rozentāla Sal-
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dus vēstures un mākslas muzeja speciāliste Lana Salmiņa interaktīvā
nodarbībā „Piedzīvo Baltijas ceļu” iepazīstināja ar „Baltijas ceļa” notikumiem, norisi un vēsturi, kā arī tā izpausmēm Saldus novadā. Kursīšu
pagasta iedzīvotāji Līga un Spodris Mēneši, Dace Rožkalne dalījās
iespaidos un atmiņas par Latvijas Tautas frontes aktivitātēm Kursīšos,
jo paši bija aktīvi šīs kustības dalībnieki. Noslēgumā pie bibliotēkas
tika izveidota dzīvā ķēde, lai piedzīvotu sajūtas, kā būtu stāvēt Baltijas
ceļā. Pasākums notika UNESCO LNK organizētas UNESCO nedēļas
2014 ietvaros, sadarbojoties Kursīšu bibliotēkai un J.Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzejam.
17. oktobrī Kursīšu pamatskolā viesojās dzejniece un dramaturģe
Ināra Šteinberga un viņas meita Lāsma Šteinberga no Brocēniem. Skolas
1 . − 4. klašu skolēniem un skolotājām bija iespēja iepazīt dzejnieces
darbus un personību, klausīties dzejoļus gan pašas autores, gan viņas
meitas izpildījumā.
18. oktobra pēcpusdienā Kursīšu bibliotēkā viesojās rakstnieks
Ēriks Kūlis un aktieris Jānis Dreiblats no Liepājas. Rakstnieks ieveda
klausītājus grāmatas tapšanas līkločos un literārā skolotāja Egona
Līva personībā un daiļradē. Aktiera Jāņa Dreiblata izpildījumā skanēja
grāmatas fragmenti, kas ļāva ielūkoties latviešu jūrnieku piedzīvotājā
19. gs beigās 20. gs. sākumā. Atbildot uz jautājumiem, rakstnieks Ēriks
Kūlis pastāstīja par savu literāro darbību, par topošajām grāmatām –
diviem kriminālromāniem un grāmatu par Edīti Gūtmani un Egonu
Līvu, par sabiedrisko darbošanos un sadarbību ar Jāni Dreiblatu.
Joki un nopietnas atziņas mijās un laiks paskrēja nemanot. No 9. līdz
31.oktobrim literatūras un materiālu izstāde “Ēriks Kūlis – bērniem un
pieaugušajiem” Kursīšu bibliotēkā stāstīja par rakstnieka radošo darbu,
personību. Izstādē bija apskatāmas autora grāmatas un publikācijas
presē. Izstādes un tikšanās notika projekta „Kurzemes literārās lappuses” ietvaros ar VKKF Kurzemes programmas finansiālu atbalstu, kuru
organizēja biedrība „Kursīšu attīstības biedrība „KABata” sadarbībā ar
Kursīšu bibliotēku-informācijas centru un Kursīšu pamatskolu.
Lutriņu pagastā
Linda Medne, Lutriņu pagasta kultūras darba organizatore
Septembra beigas un oktobra pirmā puse Lutriņu
pagastā noritējusi neparasti mierīgi. Dienas centrā
“Kadiķītis” uz pirmo tikšanos bija pulcējušies seniori,
kuri saplānoja šīs sezonas darbus.
Lutriņu bibliotēkā veiksmīgi aizritēja akreditācija, kuras laikā
norisinājās koleģiāla ideju, domu un pieredzes apmaiņa. Septembrī un
oktobrī apmeklētājus iedvesmoja Skrundas TV žurnālistes, producentes
un režisores Ievas Benefeldes fotogrāfiju izstāde „Skatiena attālumā”.
Vislielākais prieks ir par lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu
žūrija” panākumiem: Lutriņos par jaunākajiem dalībniekiem ir kļuvuši
PII „Kāpēcītis” vecākās grupas audzēkņi, kuri sacerējumus un dzeju
lasa kopā ar savu audzinātāju.
Lutriņu pansionāta „Ābeles” iemītniekus priecēja skolēni no Rubas,
kas Karjeras nedēļas ietvaros mācīja dekupāžas tehnikas. Savukārt
Jaunlutriņu bērni un jaunieši pansionāta klientu sirdis sildīja ar nelielu
koncertu.
Lutriņu klubā sekmīgi uzsākta jaunā sezona un te darbojas seši
radošie kolektīvi. Lutriņu amatierteātris „Atvars” ar izrādi „Puķu brokastis” jau paguvis viesoties Kuldīgas novada Deksnē un Saldus novada
Zirņos. Lutriņu jauniešu deju kolektīva „Vilks” dalībnieki priecājas par
jauniem dejotājiem un jau gatavojas pirmajiem koncertiem, mācoties
jaunas dejas. Tautas mūzikas pulciņā ģitāras spēles prasmi apgūst gan
lieli, gan mazi. Bērnu deju kolektīvā „Sprīdīši” deju soļus mācās PII
„Kāpēcītis” audzēkņi. Sezonas jaunums ir Radošo personību klubiņš,
kurā apgūst pamatprasmes aktiermākslā, stila knifiņus, radošās
domāšanas tehnikas u.c. radošas lietas.

PAGASTOS
Nīgrandes pagastā
Ligita Ķiene, Kalnu kultūras nama direktore
20. septembrī Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras namā
notika Lorijas Vudas, Hardija Madzula un simfoniskā
orķestra „Draugi” koncerts „Krāsu fantāzija mūzikas
skaņās”.
Bija ļoti jauks koncerts, klausījāmies brīnišķīgajā
bijušās „Čikāgas piecīšu” solistes Lorijas Vudas dzidrajā balsī, kā arī
Hardija un Lorijas duetā. Vienlaikus uz lielā ekrāna tika rādīti skaisti
dabas skati. Arī jauniešu simfoniskais orķestris izpelnījās skatītāju
atzinību un aplausus. Mākslinieki no skatītājiem saņēma daudz ziedu.

Patīkami bija saņemt vēstuli no Hardija Madzula, tajā teikts: “Liels
paldies par silto uzņemšanu Kalnos. Esmu priecīgs, ka koncerts izdevās
un ka klausītāji guva prieku un varēja ieraudzīt manu muzikālo pasauli.
Par to man milzīgs gandarījums. Nebaidos atkārtoties, bet jau 5. jūlijā es
sapratu, ka mums ar Loriju un simfonisko orķestri ir jāieskandina Kalni,
padomju laika godības paraugs. Viss pie jums ir savādāks, viss. Cilvēki,
ēkas, zāle, priekšsēdētāja kabinets. Strādājot vairāk kā 20 gadus tūrismā,
varu teikt, ka svarīgākais ir nevis produkts, bet pasniegšanas veids.
Jūsu “jumta izrāde” tam ir labākais piemērs: pārsteiguma moments,
emocionālais pacēlums – kas vēl vairāk var iepriecināt atbraucēju?!
Lielisks skatu laukums, no kura paveras tāda apkārtnes panorāma!
Ar radošu domu un uzdrīkstēšanos varam kaut ko panākt un saglabāt.
Kā jūsu gadījumā- lielisko vēsturisko kabinetu, kura lustras un krēsli netika privatizēti un raganu, kuru, esmu pārliecināts, iepazīs visa Latvija”.
27. septembrī Nīgrandes pagasta Kalnos kā katru gadu notika
Miķeļtirgus, viens no visapmeklētākajiem pasākumiem. Tirgu atklāja
kapela „Spēlmaņi”. Tirgus placī dančus veda mazie dancotāji no
kolektīva „Jumītis” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kalndancis”.
Dalībnieki tirgoja pašu izaudzēto ražu, kā arī adītus cimdus, zeķes
un šalles. Netrūka arī medus, ķimenes, sklandrauši, desas, kūpinājumi
un daudz citu gardumu. Protams Miķeļtirgus neatņemama sastāvdaļa ir
loterija, kurā visas biļetes ir pilnas. Notika tradicionālā bada pankūku
cepšana. Bērni kopā ar vecākiem varēja izvingrināt kājas visdažādākās
veiklības rotaļās.
Pampāļu pagastā
Ināra Kārkliņa, Pampāļu kultūras nama vadītāja
24. oktobrī Pampāļu dzirnavās notika KIT atbalstītā projekta
“Ceļojums laikā Pampāļos jeb pašiem sava muzejnakts” jau otrais
pasākums. Pirmais bija Pampāļu bibliotēkā apskatāmā izstāde “Mēs
esam vēsture”.
Pats galvenais mērķis ir sasniegts, tagad mums ir ekspozīcija ar
nosaukumu “Pampāļu vēsture”. Izkārtne gatavota keramikas darbnīcā
“Klapatas”, par šo darbu pateicamies visiem “Klapatu” ļaudīm.
Pasākumā izmantojām Pampāļos pierakstītās teikas un nostāstus.
Skolotāja Dagnija Vilmane ar savu audzēkņu un dramatiskā kolektīva
dalībnieku palīdzību spokojās, runāja baltu patiesību un atcerējās tenkas un tenciņas par senatnē dzīvojušajiem pampāļniekiem. Visu izstāstīt
palīdzēja arī Pampāļu skolas skolotāji un folkloras kopas dalībnieki.

Pasākumā piedalījās prāvs pulciņš, lai klausītos dārgumu krātuves
īpašnieka Artura Hartmaņa stāstījumā. Ir jūtams, ka savāktās vēstures
liecības Arturam ir svarīgas. Par katru, pat vismazāko nieku, ir zināms
daudz un arī stāstīts lielā apjomā.
Interesants bija stāstījums par Aldi Hartmani, kura grāmatas tika
prezentētas. Veselības problēmu dēļ pats autors nevarēja ierasties, bet
interese par sarakstītajām grāmatām ir radīta. Izlasot grāmatu “Jauns un
traks tu puika esi bijis”, var secināt, ka valoda ir vienkārša un skaidra –
tā bija kara laikā.

Skolotājas Sandras Šēniņas pamudināti, pēc tējas pauzes
pievērsāmies idejai par Pampāļu ģerboņa uzmetumu veidošanu. Bija
daudz variantu, kādu vēlējāmies redzēt savu ģerboni. Bet jāpiekrīt vien
skolotājai, ka tā nav glezna. Visiem iepatikās pašas skolotājas ideja, un,
ja savādāku priekšlikumu nebūs, tad mēģināsim īstenot viņas ideju.
Pasākuma beigās, kad palikuši bija izturīgākie, Arturs rādīja senu
Pampāļu māju fotogrāfijas, kara sekas, kā arī ēku mūsdienu izskatu. Šī
ceļojuma daļa mums likās pati interesantākā.
Sirsnīgi pateicamies visiem, kuri palīdzēja tapt muzejnaktij!
Nākošajā reizē būsim gudrāki – muzejnaktī pulcēsimies maijā, kad
saulīte zemi un ēkas būs sasildījusi.
Vadakstes pagastā
Līva Apriķe, Vadakstes pagasta bibliotekāre

Vadakstes bibliotēkā 3. oktobrī norisinājās skolotāju dienai veltīts
pasākums „Ik vārds ir zieds, tev pateicībā vīts”, uz kuru tika aicināti
pensionētie Vadakstes pamatskolas skolotāji. Ar daudz pateicības
vārdiem un skaistiem ziediem tika sveikti Rita Belicka, Dzintra Sproģe
un Zigurds Āboliņš.
Skolotāji interesanti un aizraujoši stāstīja par savu pieredzi strādājot
ar skolēniem, par dažādiem atgadījumiem viņu darba gaitās.
Pasākuma noslēgumā visi kopā devāmies fotografēties pie bijušās
Vadakstes pamatskolas, par kuru tik daudz jauku atmiņu saglabājies.
Agita Bleidele, Vadakstes pagasta kultūras darba organizatore
18. oktobrī Vadakstes tautas namā notika ģimeņu vakars, kurā sveica ģimenes, kuras laulībā nodzīvojušas: 45 gadus (Mačuku ģimene), 40
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gadus (Mačjuku ģimene), 30 gadus (Bleideļu ģimene), 25 gadus (Statkus un Švīpiņu ģimenes) un 15 gadus (Dvarišķu ģimene). Vakaru vadīja
Krista un Egils Vīndedži.

tam inventārs būtu pieejams. Plašāka informācija sekos tuvākajā laikā
Zaņas pagasta informācijas stendos un Zaņas pagasta mājas lapā www.
zana.lv.

Zaņas pagastā
Ilma Kamkovska, Zaņas pagasta kultūras darba organizatore
Oktobrī veiksmīgi sākuši darboties abi Zaņas pagasta
amatierkolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā”
(vadītāja Elvīra Luce) un amatierteātra kolektīvs “Oga”
(vadītāja Ilma Kamkovska). Amatierteātra kolektīvs
ļoti apzinīgi un centīgi gatavojas Saldus novada amatierteātru skatei,
kura notiek katru otro gadu divu dienu garumā. Ar Ilmas Kamkovskas
iestudējumu “Tā dullā, atkal dulla!” (pēc V. Belševicas darba motīviem)
kolektīvs “Oga” 8. novembrī uzstāsies Ezeres kultūras namā.
Ar pilnu sparu ir atsākušās radošās nodarbības Zaņas skolas radošo
nodarbību telpās. Līdz šī gada beigām dažādas radošas lietas mācīs
novadā zināmā rokdarbniece Agrita Rimkus.
Nu arī Zaņas pagasta aktīvajiem cilvēkiem un citu pagastu interesentiem katru sestdienu Zaņas skolas aktu zālē ir iespēja apgūt iemaņas
vispatīkamākajā kaloriju dedzināšanas fitnesa veidā – zumbā, kopā ar
treneri Taņu.
Ar prieku varam informēt iedzīvotājus, ka pagasta pārvade ir
iepirkusi inventāru populārajam sporta veidam – nūjošanai. Pašlaik tiek
izstrādāti lietošanas noteikumi un inventāra uzskaite. Inventāra atrašanā
vieta tiek plānota Zaņas sociālajā dienas centrā, lai ikvienam interesen-

Zvārdes pagastā
Sintija Krūza, Zvārdes pagasta kultūras darba organizatore
Lai oktobra lietainās dienas nenomāktu Zvārdes pagasta iedzīvotāju
sirdis, aktīvi sākuši darboties amatierteātris un sieviešu vokālais ansamblis. Amatierteātra aktieri cītīgi gatavojas Teātru skatei, kas notiks
2. novembrī Druvas kultūras namā. Tiks rādīta A.Grīnieces luga “Ziņu
dienests strādā”. Arī ansamblim mēģinājumi notiek sparīgi, jo šoruden
aprit gads kopš ansambļa dibināšanas, tāpēc meitenes gatavojas savam
jubilejas koncertam. Dziedošajā kolektīvā šomēnes uzņemtas divas jaunas dalībnieces – Arta Strautiņa un Diāna Kronberga. Ir patiess prieks par
pagasta iedzīvotājiem, kuri atrod spēku vakaros nākt uz mēģinājumiem
un vēlas pārstāvēt pagastu dažādos pasākumos.
No 21. līdz 25. oktobrim Striķu kultūras namā bija apskatāma
izstāde “Krāsainā pasaule”. Darbu autori ir Una Ulena, Agate Daiga
Ozoliņa, Rebeka Andersone un Arta Paula Ozoliņa. Izstādē savus
darbus izvietoja arī Matīss Garbars. Visi jaunie mākslinieki ir Saldus
mākslas skolas audzēkņi.
Oktobra sestdienās Striķu kultūras nama 2. stāvā notika radošās
nodarbības. Interesanti bija gan lielajiem, gan mazajiem dalībniekiem.
No zīdpapīra tika veidoti ziedi skaistās rudens krāsās un puķu
piespraudes no mākslīgās ādas. Lai radītu atbilstošu gaisotni Helovīnu
diskotēkā, tika uzmeistaroti gaismekļi ar spocīgām ķirbju sejiņām.

No sirds sveicam
jubilārus!
Saldus novada dome

Katru dienu pa diedziņam,
dzītiņai,
Katru dienu pa klūdziņai pinumā,
Katru dienu pa saulainam
brītiņam,
Un tu skaties – mūžs sakrājas tā.
/L. Brīdaka/
Ezeres pagastā
Gaļina Cukura –55
Aleksandrs Ceļapīters – 65
Dzintra Kazlauska – 65
Janina Guzulaite – 85
Jadviga Žaļima – 85
Arvīds Čukna – 90
Apvienotajā Jaunauces un
Rubas pagastā
Vaira Milberga – 65
Gunārs Navickis – 65
Anda Brīdaga – 50
Inta Jonuša – 55
Vilnis Rītelis – 55
Alfons Janulis – 65
Rūdolfs Vīnšteins – 70
Gaida Beinaroviča – 80
Elza Pētersone – 80
Apvienotajā Jaunlutriņu un
Šķēdes pagastā
Dace Eglīte – 55
Vija Kalniņa – 65
Anna Vaivade – 65
Irēna Merva – 55
Dzintra Zēberga – 70
Emma Samsone – 75
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Kursīšu pagastā
Fredis Štrauss – 50
Pavels Klementijs – 55
Stanislovs Grinkevičs – 60
Aija Laurinaviča – 60
Valdis Apšukrapšis – 65
Lutriņu pagastā
Aivars Ķempelis – 65
Ēriks Prūsis – 65
Andris Sārmiņš – 75
Vilhelms Šmits – 75
Jaņina Genava – 80
Ausma Pelce – 80
Nīgrandes pagastā
Vineta Ignate – 50
Jānis Bahs – 60
Juta Drozdova – 60
Anita Ķempe- 60
Vidute Rimšiene- 60
Valentīna Kampara – 70
Valija Lagzdiņa – 75
Zofija Gurauska – 92
Novadnieku pagastā
Gunta Spārna – 55
Māris Indriks – 55
Ruta Tiļļa – 55
Egons Stepēns – 60
Alda Šēfere – 60
Valdis Kļava – 60
Andrējs Labsvārds – 65
Irēna Birbele – 65
Rita Brauna – 65
Jānis Buls – 70
Aina Tiškiene – 75
Ilga Kronberga – 75
Harijs Canders – 75

Fridrihs Ostrovskis – 85
Pampāļu pagastā
Jānis Jankevičus – 55
Irena Šimkjaviča – 55
Rima Viržintiene – 60
Ārija Štorha – 75
Saldus pagastā
Vidmants Ilaķis – 50
Aloizs Jomants – 60
Jautrīte Einiņa – 65
Vitolds Kulačkovskis – 65
Laimonis Zandbergs – 65
Līvija Miķelsone – 85
Vadakstes pagastā
Ieva Ģērmane – 55
Raimonds Švīpiņš – 75
Zaņas pagastā
Sandra Rake – 50
Imants Kaspars – 75
Zirņu pagastā
Jānis Krainis – 70
Matilde Meždreija – 75
Alma Meire – 95
Saldus pilsētā
Vera Bahareva – 70
Jānis Kačerovskis – 70
Nadežda Ņevdaha – 70
Jānis Upenieks – 70
Māra Zavitska – 70
Biruta Andrejeva – 75
Aina Bergholce – 75
Emma Bičevska – 75
Cilda Blūmentāle – 75
Antra Kukurāne – 75

Ausma Latiša – 75
Eduards Salna – 75
Jānis Tērauds – 75
Ivars Zuika – 75
Valda Laukenberga – 80
Rita Priede – 80
Olita Pucēna – 80
Zinaida Rimicāne – 80
Uldis Šmits – 80
Gaida Zauerhagena – 80
Vilma Banzena – 85
Ģirts Cābulis – 85
Rita Grandberga – 85
Ilga Špakovska – 85
Gaida Briede – 90
Stefānija Krūmiņa – 91
Nelda Graubica – 92
Emīlija Rožkalne – 95
Marta Nīmane – 97
Ja vēlaties, lai Jūsu vārds un
uzvārds netiktu publicēti Saldus
novada informatīvajā izdevumā
„Saldus Novada Vēstis”, lūdzu,
līdz mēneša 25. datumam zvaniet
pa tel. 63807444 un izsakiet
savas vēlmes.

Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Kristaps Osis, SIA “Saldus
namu pārvalde” vadītājs

S

aldus novada pašvaldība
aktualizē daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pārvaldīšanu
novada lauku teritorijās, tādēļ
sniedz skaidrojošu informāciju
par šiem jautājumiem.
Kas ir dzīvokļa īpašums?
• Dzīvokļa īpašums ir
dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts
patstāvīgs nekustamais īpašums;
•
Dzīvokļa
īpašums
kā lietu kopība sastāv no
atsevišķā īpašuma un attiecīgas
kopīpašuma domājamās daļas.
Dzīvokļa
īpašuma
sastāvā
ietilpstošais atsevišķais īpašums
un kopīpašuma domājamā daļa
tiesiski nav atdalāma;
• Dzīvokļa īpašums ir
nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu
zemesgrāmatā.
Kādi ir dzīvokļa īpašnieka
pienākumi?
• Piedalīties dzīvojamās
mājas pārvaldīšanā;
• Segt dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas izdevumus;
•
Norēķināties
par
saņemtajiem
pakalpojumiem
(ūdens, kanalizācija, apkure, atkritumi);
• Maksāt uz dzīvokļa īpašumu
attiecinātos nodokļus;
• Maksāt nomas maksu par
zemes lietošanu, ja dzīvojamā
māja atrodas uz citai personai
piederošas zemes;
• Saudzīgi izturēties pret
kopīpašumā esošo daļu, ievērot
normatīvajos aktos noteiktās
prasības;

• Pildīt dzīvokļu īpašnieku
kopības pieņemtos lēmumus.
Kā uzsākt apsaimniekošanas
organizēšanu mājā?
• Noorganizē daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulci;
•
Kopsapulcē
pieņem
lēmumu par daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšanas formu;
• Veic nepieciešamo dokumentu sakārtošanu (līgumu
slēgšanu)
vai
biedrības
dibināšanu;
• Viena mēneša laikā pārņem
pārvaldīšanas
tiesības
no
pašvaldības;
•
Uzsāk
daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājās pārvaldīšanu.
Kādi ir ieguvumi, apsaimniekojot māju, pārņemot
pārvaldīšanas
tiesības
no
pašvaldības?
• Iespēja kontrolēt mājas
maksājumu plūsmu;
• Lemt par maksājumu
(apsaimniekošanas
maksas)
izmantošanu;
• Izvēlēties komunālo pakalpojumu sniedzējus;
• Lemt par mājas remonta,
uzturēšanas u.c. darbiem;
• Organizēt dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu.
Kārtība, kā noorganizēt
dzīvokļa īpašnieku kopsapulci;
kopsapulces gaita:
Dzīvokļu īpašnieku pirmo
kopsapulci sasauc viens vai
vairāki dzīvokļu īpašnieki, uzaicinot visus daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļu īpašniekus.
Pirms sasaukt dzīvokļu

īpašnieku
kopsapulci,
ir
nepieciešams
veikt
šādas
darbības:
• Izveidot dzīvokļu īpašnieku
sarakstu (dzīvokļu īpašniekus var
precizēt pagastu pārvaldē);
• Noteikt kopsapulces vietu
un laiku;
• Izstrādāt kopsapulces darba
kārtību (reglamentu);
• Rakstiski informēt mājas
dzīvokļa īpašniekus un pagasta
pārvaldi kā mājas valdītāju par
sapulces sasaukšanas dienu,
tās darba kārtību, norises vietu
un laiku, kā arī par sapulces
reģistrēšanai nepieciešamajiem
dokumentiem;
•
Dzīvokļu
īpašniekiem
redzamā
vietā
izvietot
sludinājumus par sapulces norisi.
Kopsapulce un tās gaita:
• Kopsapulcē tiek ievēlēts
sapulces vadītājs un sekretārs;
• Kopsapulces gaita tiek
protokolēta un vadīta saskaņā ar
pieņemto sapulces reglamentu;
• Ja dzīvokļa īpašnieks uz
kopsapulci nevar ierasties, viņam
ir tiesības pilnvarot jebkuru personu tajā pārstāvēt savas intereses.
•
Kopsapulcē
lēmumu
var pieņemt, ja par lēmumu
pieņemšanu ir balsojuši vairāk
par pusi no dzīvokļu īpašniekiem
(50% + 1 balss), izņemot
gadījumu, kad tiek balsots par pilnvarojumu došanu un atsaukšanu
(nepieciešamais balsu skaits 2/3).
Dzīvokļu īpašnieku biedrība
•
Biedrība ir ekonomiski
izdevīgākā forma tiem dzīvokļu

īpašniekiem, kas grib pārvaldīt
savu māju;
•
Biedrība
jāreģistrē
Biedrību
un
nodibinājumu
reģistrā (Uzņēmuma reģistrā);
•
Dibināšanas mērķis nav
peļņas gūšana;
•
Biedrības reģistrēšanai
valsts nodeva ir 11,38 EUR;
•
Biedrības dibinātājiem
ir jāievēl biedrības valde;
•
Nav
paredzēts
pamatkapitāls;
•
Nav jāmaksā ienākumu
nodoklis, jo biedrība negūst peļņu.
Gada beigās radušos uzkrājumus
var izmantot dzīvojamās mājas
uzturēšanai, renovācijai u.tml.;
•
Reizi
gadā
nepieciešams sniegt atskaiti
Valsts ieņēmumu dienestam.
•
Sīkāku informāciju par
biedrības dibināšanu var iegūt
Uzņēmumu reģistra mājas lapā
www.ur.gov.lv un Biedrības un
nodibinājuma likums http://likumi.lv/doc.php?id=81050
Dzīvojamo
pārvaldīšanas iespējas

māju

Pilna informācija par māju
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
pieejam pagastu pārvaldēs un
Saldus novada mājas lapā www.
saldus.lv sadaļā Pašvaldība/
pārvaldes.

Svecīšu vakari Saldus novadā
Ezeres pagastā
8.11. plkst. 13:00 - Griezes kapsētā
8.11. plkst. 14:30 - Čāpu kapsētā
8.11. plkst. 16:00 - Grīvaišu kapsētā
Kursīšu pagastā
22.11. plkst. 12:00 – Grietēnu kapos
22.11. plkst. 13:00 – Zaņenieku kapos
22.11. plkst. 14:00 – Sauļu kapos
22.11. plkst. 15:00 – Bruzilu kapos
22.11. plkst. 16:00 – Kursīšu kapos
Lutriņu pagastā
15.11. plkst. 12:00 – Bikstu kapsētā
15.11. plkst. 12:30 – Aucenieku kapsētā
15.11. plkst. 13:30 – Podkalnu kapsētā

15.11. plkst. 15:00 – Lašupes kapsētā
15.11. plkst. 15:40 – Jusku kapsētā
15.11. plkst. 16:30 – Eglīšu kapsētā
Piemiņas svētbrīži notiks kopā ar
mācītāju Uldi Gailīti.
Nīgrandes pagastā
29.11. plkst. 13:00 – Bandzeru kapsētā
29.11. plkst. 14:00 – Dziru kapsētā
29.11. plkst. 15:00 – Nīgrandes kapsētā
Rubas pagastā
15.11. plkst. 16:00 – Rubas kapos
Saldus pagastā
25.10. plkst. 16:00 – Mazbitīšu kapos

Vadakstes pagastā
9.11. plkst. 12:00 – Priedulas kapos
Zaņas pagastā
9.11. plkst. 12:00 – Pirtsgaru kapos
9.11. plkst. 13:00 – Silaiņu kapos
9.11. plkst. 14:00 – Baļķu kapos
9.11. plkst. 15:00 – Spārņu kapos
Saldus pilsētā
9.11. plkst. 13:00 – Pilsētas kapos
9.11. plkst. 14:30 – Čāpātāju kapos
Tiks nodrošināta fona mūzika Svecīšu vakara noskaņās.
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PASĀKUMU KALENDĀRS NOVEMBRIM
SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Avotu ielā 12, Saldus novada pašvaldības administratīvās ēkas Lielajā zālē

7.11. plkst. 19:00

Grupas „Otra puse” koncerts “Uzzīmē mani”. Biļetes cena:
7,00 EUR. Biļetes iespējams iegādāties internetā www.bilesuparadize.lv un Saldus TIKS

16.11. plkst. 14:00

Koncerts „Jo zinu, ka jābūt man Latvijā”. Biedrības „Saldenieki saldeniekiem” projekta noslēguma „Vienotas komandas radošais spēks” pasākums. Piedalās Saldus kultūras
centra TDA „Kursa”, TDA „Kursa” I un II studija un deju
kopa „Bandava”. Ieeja bez maksas

21.11. plkst. 19:00

Komēdija pēc Sergeja Belova darba motīviem “Sieviņa uz
stundu vai kafija diviem”. Lomās: Dainis Porgants, Jūlija
Ļaha un Jānis Jarāns.
Biļetes cena 8.00 EUR. Biļetes nopērkamas izrāžu norises
vietā un Biļešu paradīze tirdzniecības vietās

SALDUS KULTŪRAS CENTRA RĪKOTIE PASĀKUMI
Saldus bērnu un jaunatnes centra zālē

O.KALPAKA MUZEJĀ “AIRĪTES” UN TĀ APKĀRTNĒ
7.11.

Projekta "Ceļojums uz 1919 .gadu" noslēguma pasākums.
Realizēts ar biedrības KIT atbalstu

9.11.

Apkārtnes sakopšanas talka kopā ar Saldus Rotari klubu

11.11. plkst. 16:00

11. novembra atceres pasākums

12.11. plkst. 11:00

Stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa!". Austrumkursas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieku
pusfināla sacensības

16.11.

Mūžizglītības nodarbība "Latvijas cilvēki"

19.11. plkst. 18:00

Projekta "Mana Latvija" noslēguma koncerts

8.11.

Mārtiņdienas tirgus

SALDUS PILSĒTAS TIRGŪ
22.11.

Katrīndienas tirgus

SALDUS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ

9.11. plkst. 16:00

Latviešu animācijas filma “Zelta zirgs”.
Režisors: Reinis Kalnaellis. Ieejas maksa: 1.00 EUR

20.11. plkst. 10:00

Leļļu izrāde “Kurš mežā saka oi-oi”. Biļetes cena: 2,00
EUR. Biļetes iespējams iegādāties Saldus TIKS centrā
(Striķu iela 3). Biļešu rezervēšana grupām, zvanot mob.
27845842

7.11. plkst. 19:00

Pasaules mūzikas festivāla PORTA ietvaros Saldū notiks
DaGamba (Latvija/Irāna) koncerts. Ieeja bez maksas

Animācijas filma „Burvju māja”. Biļetes cena: 1.00 EUR

7.11. – 6.12.
7.11. plkst. 14:00

Andas Lāces darbu izstāde “Tici man, mazais”;
Meistarklase ar Saldus mākslas skolas bērniem (9 - 10 gadu
vecums);
Izrāde “Septiņas pasakas par Ņukucīti”;
Pasākumos ieeja bez maksas

23.11. plkst. 16:00

J.ROZENTĀLA SALDUS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

3.11. - 1.12.

Izstāde “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri un Brīvības cīņas
Saldus novadā”

SALDUS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

14.11. plkst. 18:00

20.09. – 24.11.

Izstāde “Krēslā”

23.10. – 20.11.

Edgara Dunsdorfa prēmijas kandidātu darbu izstāde

20.11. plkst. 16:00

Edgara Dunsdorfa prēmijas pasniegšana

25.11. – 12.01.

Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņu
darbu izstāde „Tērpu dizains”

25.11. plkst. 16:00

Izstādes atklāšana, tērpu tapšanas paraugdemonstrējumi,
tikšanās ar izstādes veidotājiem

18.11. plkst. 14:00

SALDUS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

SPORTA PASĀKUMI SALDUS NOVADĀ

1.11. – 30.11.

Tematiskās literatūras izstādes

28.11. un 29. 11.

Jauno grāmatu dienas

6.11. plkst. 14:00

Laimoņa Kopa grāmatas „Latvietis biju, esmu, būšu”
prezentācija. Tikšanās ar autoru. Konferenču zālē

12.11. plkst. 14:00

Literārs pasākums „Es stāstu par Latviju”. Tikšanās ar rakstnieci un bijušo Latvijas vēstnieci Somijā Annu Žīguri un
somu žurnālistu, rakstnieku Juku Rislaki. Pasākums notiek
biedrības „Saldus vakari” projekta „Vēstures notikumi
cilvēku likteņos” ietvaros, ko atbalsta Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds

13.11. plkst. 17:00

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Krēslas stunda „Troļļi
Ziemeļos”

1.11. - 30.03.2015.

Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko tu
man izstāstīsi…”

3.11. - 31.11.

Izstāde
„Zelta
Rudens
Latvijā.
Akvarelis”.
Akvareļglezniecības meistarklases darbi mākslinieka –
akvarelista E. Kunga vadībā

3.11. - 31.12.

„Kājāmgājēja sapnis”. Elvja Elsona auto modelīšu kolekcija

1.11. – 30.11.

Zibenskonkurss „Latvija”. Bērnu literatūras centrā

1.11. – 30.11.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija „Lasi un vērtē”. Bērnu
literatūras centrā

8.10. - 31.12

Novadpētniecības materiālu
vēsture Saldus novadā”

izstāde

„Grāmatniecības

SALDUS PILSĒTĀ UN NOVADĀ
11.11. plkst. 18:00

Lāčplēša diena. Svētku gājiens no 1. vidusskolas. Plkst.
19:00 - svinīgais pasākums Kalpaka laukumā. Būs radošās
darbnīcas ģimenēm ar bērniem
KAPELLERU NAMĀ

Plkst. 18:00

Jogas nodarbības otrdienās. Tel. 29707975

11.11. un 15.11.
plkst. 10:00

Praktiska apmācība par projektu rakstīšanu. Sīkāka
informācija un pieteikšanās- www.kurzemesnvo.lv
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Latvijas Republikas proklamēšanas 96. dadadienai veltīts
svinīgais pasākums. Programmā:
• Saldus novada priekšsēdētājas Indras Rassas uzruna;
• Saldus novada domes Goda rakstu pasniegšana;
• Laikraksta „Saldus zeme” balvu pasniegšana.
Piedalās Saldus kultūras centra sieviešu koris „Varavīksne”
un a capella vokālā grupa „LATVIAN VOICES”. Ieeja bez
maksas

Pēc kalendāra novada sporta zālēs

Saldus novada atklātais čempionāts basketbolā (kalendārs
pie sporta pasākumiem Saldus mājas lapā)

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts telpu futbolā Kurzemītes
sporta zālē

Pēc kalendāra

Saldus novada atklātais čempionāts florbolā

07.11. plkst. 09:00

Florbols skolu jauniešiem 1999.(98.) – 2000.g.dz. Druvā

12.11. plkst.19:30

Aldaris LBL spēle basketbolā - BK Saldus - Barons
kvartāls
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-19V - BS Rīga/
Rīdzene U-19V
Aldaris LBL spēle basketbolā - BK Saldus - Latvijas
Universitāte
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-17V – BS Rīga/
Rīdzene U-17V
VEF LJBL spēle basketbolā Saldus U-19V – BJBC
Ķeizarmežs U-19V. Saldus sporta kompleksā

08.11.plkst.14:00
08.11. plkst.17:00
15.11.plkst.12:30
17.11. plkst.12:30
8.11. plkst.18:00

Nakts piedzīvojumu sacensības ,,Saldus nakts”. No Saldus
sporta kompleksa

14.11. plkst. 10:00

Florbols skolu jauniešiem. Fināls 1999.(98.) – 2000.g.dz.
Druvā un Šķēdē

21.11. plkst. 09:00

Florbols skolu jauniešiem 2001. – 2002.g.dz. Druvā un
Šķēdē

23.11. plkst. 10:00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas turnīrs volejbolā.
Saldus sporta kompleksā

23.11. plkst. 11:00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas turnīrs telpu
futbolā. Vecajā sporta namā

28.11. plkst. 10:00

Florbols skolu jauniešiem. Fināls 2001. – 2002.g.dz. Druvā

8.11.

Saldus novada teātru skate Ezeres kultūras namā

15.11. plkst. 18:30

Filma “Izlaiduma gads” Ezeres kultūras namā

EZERES PAGASTĀ

17.11. plkst. 19:00

Valsts svētkiem veltīts pasākums “Lai gaisma rūtīs zied un
sirdī ienāk” Ezeres kultūras namā

22.11. plkst. 19:00

Muzikāli izklaidējošs šovs “Vīrietis pie televizora” Ezeres
kultūras namā

APVIENOTAJĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTĀ
7.11. plkst. 16:00

Tematiska pēcpusdiena
Rubas tautas namā

“Ko es zinu par Mārtiņdienu”.

14.11. plkst. 20:00

Valsts svētku pasākums “Šo zemi par Latviju sauc”.
Apbalvošana, koncerts, balle. Rubas tautas namā

17.11. plkst. 19:30

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts
svētku koncerts “Manai dzimtenei”. Plkst. 21:00 balle kopā
ar „Brekšupekšiem”. Jaunauces tautas namā

14.11. plkst. 19:00

NĪGRANDES PAGASTĀ
11.11.

Lāčplēša dienā notiks svinīgs pasākums pie represēto
piemiņas akmens Kalnos

15.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums
„Paauklē, saulīt, manu zemīt”. Piedalīsies komponists Atvars Sirmais un aktrise, dzejniece- Kristīne Dina Bitēna.
Pēc koncerta- balle

14.11. plkst. 18:00

Pampāļu kultūras namā Latvijas gadadienai veltīts
pasākums “Mājas”

10.11. plkst. 13:00

Pasākums “Mārtiņdiena klāt”, piedalās folkloras kopa
“Druvas Zemturi”. Druvas vidusskolā

14.11. plkst. 19:00

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku
koncerts “Vīsim košu zelta jostu ,lai mirdz mūsu tēvu
zeme”. Piedalās PII “Graudiņš”, Druvas vidusskolas
,Druvas KN mākslinieki. Druvas Kultūras namā

11.11.

Radošā darbnīca bērniem „Skaistais svečturis” Dienas
centrā

12.11.

Pasākums “Jautrie Mārtiņi” Dienas centrā

26.11.

Veselības diena - nūjošana Dienas centrā

28.11.

Pensionāru kopas ”Dzirkstis”
“Adventes gaidīšanas svētki”

8.11. plkst. 10:00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda tenisā sievietēm.
Vadakstes sporta zālē

11.11. plkst. 16:00

Pie Vadakstes pils tiks aizdegtas svecītes Latvijas karavīru
piemiņai

15.11. plkst. 20:00

Latvijas gadadienai veltīts pasākums Vadakstes tautas namā

17.11.

Zolītes turnīrs Vadakstes Tautas namā

27.11. plkst. 14:00

Vadakstes pagasta bibliotēka atzīmēs 90. gadu jubileju

29.11. plkst. 10:00

Sporta spēļu “Dienvidi” sacensības galda tenisā vīriešiem.
Vadakstes sporta zālē

8.11. plkst. 14:00

Zaņas pagasta amatierteātra “Oga” dalība Saldus novada
amatietrteātru skatē Ezeres kultūras namā ar I.Kamkovskas
izrādi “Tā dullā, atkal dulla!” pēc V. Belševicas darba
motīviem

8.11.

Zumbas nodarbības Zaņas skolas aktu zālē

9.11.

Radošās nodarbības kopā ar Agritu Rimkus dubultā cimda
adīšanā Zaņas skolas 2. stavā

11.11.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums

15.11.

Zumbas nodarbības Zaņas skolas aktu zālē

15.11.

Pasākums Zaņas skolā “Tev, mana Latvija”

23.11.

Radošās nodarbības kopā ar Agritu Rimkus

14.11. plkst. 19:00

Valsts svētku pasākums un balle kopā ar ansambli ”Bruģis”

PAMPĀĻU PAGASTĀ

APVIENOTAJĀ JAUNLUTRIŅU UN ŠĶĒDES PAGASTĀ
14.11.

Mārtiņdienas pasākums Jaunlutriņu Tautas namā

17.11. plkst. 16:00

Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu Valsts svētkiem veltīts
pasākums Jaunlutriņu Tautas namā

KURSĪŠU PAGASTĀ
1.– 30.11

Literatūras izstādes veltītas rakstniekiem jubilāriem, noteiktiem tematiem un aktualitātēm. Bibliotēkā

1.– 30.11

Gleznu izstāde „Ja ikviens tik zemē sētu” J.Rozentāla Saldus
mākslinieku grupas izstāde Kursīšu bibliotēkā

6.11.

Kino vakars Kursīšu jaunajā zālē (Plkst. 17:00 filma bērniem
"Burvju māja", ieeja 1.00 EUR; plkst. 19:00 latviešu filma
"Izlaiduma gads", ieeja 2.00 EUR.

8.11. plkst. 9:00

Amatierteātra “Kodols” skate Kursīšu jaunajā zālē

8.11. plkst. 19:00

Pasākums “Ceļojums vīriešu pasaulē”- kalendāra
prezentācija, izstādes atklāšana, apsveikumi no pagasta
sievietēm

8.11. – 8.12.

Foto izstāde „Ceļojums vīriešu pasaulē” Kursīšu bibliotēkā.
Izstāde tapusi projekta „Ceļojums vīriešu pasaulē” ietvaros
ar biedrības KIT finansiālu atbalstu

18.11. plkst. 17:00

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
pasākums. Pēc pasākuma- “Gaismas ceļš” (Rudzutaka ielā)
LUTRIŅU PAGASTĀ

Katru darba dienu
14:00 -17:00

Radošas aktivitātes bērniem un jauniešiem Lutriņu dienas
centrā „Kadiķītis”

Katru
trešdienu
(9:00 - 11:30

Atbalsta grupa vecākiem un nodarbības „Pusaudzis
ģimenē” Lutriņu dienas centrā „Kadiķītis”

Svētdienās 12:00 16:00

Svētdienas aktivitātes jauniešu centrā „Pī Em Kei” Namiķos

8.11. plkst. 19:00

Lutriņu amatierteātra „Atvars” izrāde „Puķu brokastis”
Saldus novada amatierteātru skates ietvaros. Lutriņu klubā

10.11.

Mārtiņdienas atzīmēšana pansionātā „Ābeles”

11.11.

Lāčplēša dienas atzīmēšana pansionātā „Ābeles”

12.11.

Lutriņu dienas centrā „Kadiķītis” centra aktīvtistu kopā
sanākšanas svētki „Rudentiņš, bagāts vīrs”

14.11. plkst. 19:00

Valsts proklamēšanas gadadienai veltītais koncerts Lutriņu
klubā

17.11.

Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts pansionātā
„Ābeles”

20.11.

biedru

pasākums

VADAKSTES PAGASTĀ

ZAŅAS PAGASTĀ

ZIRŅU PAGASTĀ
ZVĀRDES PAGASTĀ
No 4.11.

Iespēja apmeklēt trenažiera zāli. Otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 17:00 – 21:00, sestdienās no plkst. 12:00 – 15:00

8.11. plkst. 12:00

Radošās nodarbības lieliem un maziem Striķu kultūras
nama 2. stāvā

Jaunus dalībniekus aicina sekojoši pulciņi: tradicionālo
rokdarbu (aušana, adīšana u. c.); šūšana un modelēšana;
kokapstrāde; JDK “Sadancis”; sieviešu koris “Draudzība”;
amatierteātris “Pieskāriens”

8.11. plkst. 19:00

Sieviešu vokālā ansambļa “Druve” jubilejas koncerts.
Plkst. 21:00 balle. Spēlēs grupa ”Rūtainie krekli”.

11.11. plkst. 17:00

Lāčplēša dienai veltīts pasākums un gaismas ceļa veidošana
kopā ar Striķu pamatskolas skolēniem un skolotājiem

Senioru mēneša aktivitātes, spēlējot zolīti, novusu, šahu,
darbojoties čaklo roku pulciņā Dienas centrā „ Mežvidos”.
Aicināti arī jauni interesenti

14.11.

Valsts svētkiem veltīts koncerts Striķu pamatskolā

22.11. plkst. 12:00

Radošās nodarbības Striķu kultūras nama 2. stāvā

“Mežvidu” mazajā zālē amatierteātra “Pieskāriens”
pirmizrāde Hermaņa Paukša lugai „ Miljons”

2.11. - 28.11.

Foto izstāde “Vieta, kur pukst Ezeres sirds” Zvārdes pagasta bibliotēkā

Plkst.13.00 – 18.00

Radošās aktivitātes bērniem Dienas centrā otrdienās,
trešdienās un piektdienās

1.11. – 30.11.

Izstāde „Saldus sadraudzīgās biedrības” Mežvidos

Pēc katra pulciņa
darba grafika (pieteikties pa
tālr. 29164020)
Trešdienās
no
plkst. 11:00 līdz
14:00
8.11. plkst. 16:00

SALDUS PAGASTĀ

Jubilāru sumināšana pansionātā „Ābeles”
NOVADNIEKU PAGASTĀ

Latvijas Republikas proklamēšanas veltīts pasākums
“Mežvidu” mazajā zālē
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AKTUĀLIE PASĀKUMI
Pasniegtas gada balvas “Kristāla zirgs”
Maija Rjabova, p/a „Saldus
Tūrisma informācijas, kultūras un
sporta centrs” sabiedrisko attiecību
speciāliste

P

iektdien, 24. oktobrī, Saldus
Bērnu un jaunatnes centrā
notika gada balvas „Kristāla
Zirgs” pasniegšanas pasākums,
kurā tika sveikti Saldus novada
amatiermākslas kolektīvi un to
vadītāji, pasniegtas balvas dažādās
nominācijās, kā arī sirsnīgā
un radošā gaisotnē pavadīta
piektdienas pēcpusdiena.
Balvas tika pasniegtas šādās
nominācijās:
1. Par ilgstošu un nozīmīgu
profesionālo ieguldījumu (balva
tiek piešķirta par ilgstošu un

nozīmīgu profesionālo ieguldījumu
amatiermākslas kolektīvu kustības
attīstībā). Balvu ieguva jauniešu deju
kolektīva „ Sadancis” vadītāja Valda
Krūmiņa;
2. Par
augstu profesionālo
ieguldījumu (balva tiek piešķirta
par
mākslinieciski
kvalitatīvu/
augstvērtīgu ieguldījumu un jaunradi
2013./2014.g. sezonā). Balvu ieguva
Saldus KC sieviešu kora „Varavīksne”
diriģents Ivars Krauze un kormeistare
ir Aiva Pundiņa;
3. Par aktīvu amatiermākslas
popularizēšanu
(balva
tiek
piešķirta par aktīvu amatiermākslas
kolektīva darbības organizēšanu
un
veiksmīgiem
pasākumiem
amatiermākslas
popularizēšanā
2013./2014.g. sezonā). Balvu ieguva
jauniešu deju kolektīva „Jumis” un

VPDK „Kalndancis” vadītāja Ligita
Ķiene;
4. Par aktīvu amatiermākslas
popularizēšanu (balva tiek piešķirta
par
kultūras
mantojuma
un
tradicionālās kultūras popularizēšanu
un saglabāšanu
2013./2014.g.
sezonā). To ieguva Druvas amatnieku
centra vadītāja Zinta Vārpiņa;
5. Sadarbības projekts (balva tiek
piešķirta par kvalitatīvu un plašu
mērķauditoriju aptverošu kultūras
pasākumu/projektu
īstenošanu
2013./2014.g. sezonā). To ieguva deju
kolektīvu “Sprīdīši”, “Smaidiņi”,
“Vilks” un “Rota” vadītāja Jeļena
Tarasova, kā arī sieviešu kora
„Draudzība” un sieviešu vokālā
ansambļa „Druve” vadītājs Rolands
Kleinbergs.

Saldus novada domes informatīvais izdevums «SALDUS NOVADA VĒSTIS» Nr. 50, 2014. gada novembris. Izdevējs Saldus novada dome.
Informāciju sagatavoja Saldus novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rjabova.
Ar atsauksmēm un ierosinājumiem lūdzam vērsties Saldus novada pašvaldībā. Izdevums pieejams arī elektroniskā versijā www.saldus.lv
Adrese: Striķu ielā 3. Tālrunis/fakss: 63807444. E-pasts: tic@saldus.lv Bezmaksas izdevums. Tirāža: 2000. Iespiests Talsu tipogrāfijā.
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